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کارها و غذاهاى تشدیدکننده ریفالکسکشف دفینه سرقتى 5000 ساله در نایین محسن چاوشى 25 زندانى جدید را آزاد کردتذکر رئیس جمهور به وزراى صمت و جهاد مرزبان امروز مى رسد؟ سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

خواص پوست 
لیموترش از میوه اش 

بیشتر است

400 نفر زاینده رود را پاکسازى مى کنند
3

2

3

5

تولید 400 ُتن عسل 
توسط عشایر اصفهان

اوج هیجان و انتقام 
در سیرجان

کاهش نگران کننده 
مراجعه پزشکى 
به دلیل کرونا

5

آالینده ها 
دست بردار هواى 
اصفهان نیستند

بسیارى از ما درباره خواص مفید و ارزش غذایى پوست 
لیمو اطالعى نداریم، بنابراین بهتر است قبل از دور انداختن 

پوست لیمو کمى به خواص آن فکر کنیم، 
چرا که حتى پوست لیمو نیز بسیار مفید است.

 ارزش غذایى پوست لیموترش ...

رئیس اداره پیش بینى هواشناسى استان اصفهان 
از کاهش بیشینه دما در بسیارى از مناطق استان 
خبر داد و گفت: سکون جوى و انباشت آالینده ها 
در مناطق مرکزى و صنعتى این اســتان به ویژه 

در ساعات صبح تا اوایل هفته جارى ادامه دارد.
زهرا ســیدان در پاسخ به این پرســش که چرا 
بــا وجــود هشــدارهاى هواشناســى، اعمال 
محدودیت هاى تردد و توقــف فعالیت برخى از 
واحدهاى آالینده، شاخص کیفى هواى کالنشهر 
اصفهان در شرایط ناسالم براى عموم مردم قرار 
دارد، گفت: سکون و پایدارى هوا در روزهاى اخیر 

4سبب شده که...

بهره بردارى از استانداردترین مرکز نمایشگاهى کشور در اصفهان
مدیرعامل نمایشگاه اصفهان: محل دائمى نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان در تحریم هاى سنگین اقتصادىمدیرعامل نمایشگاه اصفهان: محل دائمى نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان در تحریم هاى سنگین اقتصادى

 و رکود تورمى بسیار باال ساخته شد تا اقتصاد اصفهان دوباره به دوران رونق بازگردد  و رکود تورمى بسیار باال ساخته شد تا اقتصاد اصفهان دوباره به دوران رونق بازگردد 
8

بعد از آتش گرفتن علف هاى بستر رودخانه درروزهاى اخیر اعالم شد

مهدى کوشکى 
همبازى اکبر عبدى در 
فیلم «اتومبیل»

سپاهان یک مربى با ایده هاى نو دارد
دروازه بان گل گهر سیرجان از شرایط خوب تیمش و همکارى خوب کنار رقیبش 

علیرضا حقیقى صحبت مى کند.
مهرداد بشاگردى در خصوص جدایى محمد میرى و پیوستن به ذوب آهن ادامه 
داد: تا روزى که نقل و انتقاالت ادامه داشته باشد این بحث ها نیز هست. مطمئنًا 
با درایت کادر فنى و باشگاه بهترین تصمیم براى بازیکنان گرفته مى شود و حتمًا 

اتفاقات خوبى...
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

دستگیرى 
379 معتاد متجاهر 

در اصفهان

کاهش میزان ذخیره خون در اصفهان به 2 روز 
مدیرکل انتقال خون اصفهان هشدار داد

3

گل گهر- سپاهان؛ امروز در هفته اول لیگ بیستم

5

براى هواداربراى هوادار
 اصًال زود نگذشت اصًال زود نگذشت

شهردارى شاهین شهر باستناد مجوز شماره 1275/ش مورخ 99/06/23 شوراى محترم اسالمى شهر در نظر 
دارد عملیات ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مناقصه مى بایستى در ساعات ادارى به معاونت فنى و 
عمرانى شهردارى مراجعه و پیشنهادهاى خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 99/08/26 

به دبیرخانه حراست تحویل نمایند. شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

 آگهى مناقصه عمومى 
(نوبت دوم)

احمدرضا پرى تبار- شهردار شاهین شهر

چاپ دوم

م الف: 1033273

اعتبار (ریال)موضوعردیف
1C 25 25/698/000/000عملیات خرید لوله چدنى داکتیل سایز 400 میلیمتر کالس

عملیات خرید لوله فوالدى با قطر 1000 میلیمتر با ضخامت 11 میلیمتر 2
9/660/000/000با فشار 16 بار

1- دستگاه مناقصه گزار: اداره کل نوسازى مدارس استان اصفهان            
2- موضوع مناقصه: مندرج در جدول فوق

3- تاریخ و مهلت دریافت و گشایش اسناد مناقصه:
الف) مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهى 99/8/17   لغایت مورخ  99/8/20  

ب) مهلت تحویل اسناد مناقصه تا پایان وقت ادارى مورخ  99/9/1
ج) زمان گشایش پاکات اسناد مناقصه روز  یکشنبه    مورخ  99/9/2  در محل سالن جلسات  

د) قیمت پیشنهادى پیمانکار الزاماً بایستى با سقف رتبه پیمانکار در رشته ساختمان و ابنیه مطابقت داشته باشد.
ه) نحوه عقد قرارداد به صورت زیربنایى بر اساس بخشنامه سرجمع (شماره 96/1299188 مورخ 96/5/4 و تبیین مواردى از بخشنامه سرجمع به شماره 97/446861 مورخ 

97/8/22) مى باشد 
نشانى تحویل اسناد مناقصه: اصفهان - خیابان باغ گلدسته - مقابل درب شرقى بازار هنر - اداره کل نوسازى مدارس استان اصفهان     (تلفن تماس: 32222889)

4- نوع تضمین قابل قبول شرکت در مناقصه:  الف) سپرده (واریز به شباى شماره 780100004061030607670085 تمرکز وجوه سپرده بانک مرکزى   ب) ضمانتنامه معتبر بانکى
5- مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه پس از گشایش پیشنهادهاى مالى و این مدت براى یک بار و برابر سه ماه قابل تمدید مى باشد.

متن این مناقصه در پایگاه اینترنتیwww.nosazimadaresisf.ir و    iets.mporg.ir قابل رویت می باشد و کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه 
پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد.

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى
 شماره  20167  مورخ  99/8/14

اداره کل نوسازى مدارس استان اصفهان

چاپ اول

م الف: 1038696

مدت شماره مناقصهعنوان پروژهردیف
قرارداد

مبلغ تضمین شرکت 
در مناقصه ( ریال)

مبلغ برآورد اولیه به ریال (بر 
اساس فهرست بها سال 99)

نوبت 
مناقصه

اول2304/000/0006/070/899/715 ماه2099004038000062 تکمیل تخریب و بازسازى مدرسه تبریزى ناحیه 15
اول101/244/000/00024/872/746/910 ماه2099004038000063تکمیل مدرسه بنیاد برکت میمه2

 غذایى پوست 
 قبل از دور انداختن 

،
ست.

بب 3

سپاهان یک
دروازهبانگل گهر سیرجان
علیرضا حقیقى صحبت م
مهرداد بشاگردى در خصو
داد: تا روزى که نقل و انتق
درایت کادر فنى و باشگا با

اتفاقات خوبى...
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رئیس پژوهشــگاه علوم غدد و متابولیسم با نگران کننده 
خواندن کاهش مراجعات پزشکى مخصوصاً براى دریافت 
خدمات سالمت مربوط به ویزیت هاى چاقى، غربالگرى 
سرطان، خطرسنجى بیمارى هاى قلبى، مراقبت پره دیابتى 
و پوکى استخوان، بر لزوم پرکردن شــکافى که در حال 
حاضر به منظور دریافت خدمات سالمت در کشور ایجاد 
شده است، تأکید کرد.  دکتر باقر الریجانى همچنین بر لزوم 
متوقف نشدن جریان ارائه خدمات بیمارى هاى غیرواگیر 
در دوره مواجهــه و درگیرى با کوویــد-19 تأکید کرد و 
افزود: بسیارى از کشورها به خصوص کشورهاى در حال 
توسعه و توسعه نیافته، با چالش هاى جدى در ارائه خدمات 

بیمارى هاى غیر واگیر روبه رو هستند.  وى گفت: سه چهارم 
کشورهاى دنیا دچار اختالل در ارائه خدمات بیمارى هاى 
غیر واگیر شده اند و از آنجا که شاید جهان در چند سال آتى 
همچنان درگیر بحران بهداشتى ناشى از کووید-19 باشد، 
الزم اســت روش هاى ارتباطى جدید همچون استفاده از 
تله مدیسین و ویزیت هاى غیر حضورى در برنامه کار قرار 
گیرد. همچنین جزئیات طرح مدل ارائه خدمت به بیماران 
پاى دیابتى توسط دکتر محمدرضا مهاجرى تهرانى، معاون 
پژوهشى مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم، ارائه شد. دکتر 
ساسان شرقى نیز به ارائه برنامه هاى پژوهشگاه در برگزارى 

دوره جامع آموزش دیابت به صورت مجازى پرداخت.

پس از توافق دو وزیر جهاد کشــاورزى و صنعت، معدن و 
تجارت مبنى بر واگذارى اختیارات تنظیم بازار محصوالت 
و نهاده هاى کشاورزى به وزارت جهاد کشاورزى و امضاى 
توافقنامه اى که محتواى آن در رسانه ها منتشر شده است، 
منجر به واکنش حسن روحانى، رئیس جمهورى اسالمى 
ایران شده اســت. رئیس جمهور در پى نوشتى که از سوى 
محمود واعظى، رئیس دفتر رئیس جمهور خطاب به محمد 
نهاوندیان، معاون اقتصادى رئیس جمهور ارســال شده، 
اعالم کرده است: «این توافق بر خالف مصوبات است و دو 
وزیر نمى توانند نسبت به مصوبات شوراى عالى هماهنگى 
یا ستاد اقتصادى دولت تصمیم گیرى کنند. موضوع در ستاد 

اقتصادى دولت مطرح شود.» پى نوشــت رئیس جمهور 
درباره تفاهمنامه اى اســت که میان علیرضا رزم حسینى 
وزیر صنعت، معدن و تجارت و کاظــم خاوازى وزیر جهاد 
کشاورزى به امضا رسیده و مســئولیت تنظیم بازار برخى 
محصوالت به وزارت جهادکشاورزى واگذار شده است. دو 
وزیر پس از امضاى تفاهم نامه، موضوع را براى تأیید نهایى به 
اسحاق جهانگیرى، معاون اول رئیس جمهور ارجاع داده اند.

 اسحاق جهانگیرى نیز در یادداشتى با موضوع «تمرکز در 
امور سیاستگذارى، برنامه ریزى و یکپارچگى مدیریتى در 
تنظیم بازار داخلى محصوالت و نهاده هاى کشاورزى»، این 

تفاهمنامه را به رئیس جمهور ارائه کرده است.

کاهش نگران کننده مراجعه 
پزشکى به دلیل کرونا

تذکر رئیس جمهور 
به وزراى صمت و جهاد

حمله صاعقه به 10 خانه 
وقوع رعد و برق در روســتاى دیزج    رکنا |
از توابع بخش سیلواناى ارومیه باعث وارد آمدن 
خسارت به چند منزل مسکونى شد. در این حادثه 
ده منزل مسکونى بر اثر رعد وبرق آسیب دیده اند 
و در این بین سه منزل به صورت شدید تخریب 
شده و در هفت منزل مسکونى دیگر نیز وسایل 
برقى به طور کامل خراب شده است. در این سانحه 
دو شهروند این روســتا به صورت جزئى زخمى 

شده اند.

امکان حذف سفارش فروش 
شرکت سپرده گذارى مرکزى اوراق    ایرنا |
بهادار و تسویه وجوه از فراهم شدن امکان حذف 
سفارش فروش براى مشموالن سهام عدالت خبر 
داد و اعالم کرد زیرســاخت هاى الزم در اختیار 
بانک ها و شرکت هاى کارگزارى قرار گرفته است، 
به گونه اى که مشموالن مى توانند درخواست حذف 
سفارش فروش خود را لحاظ کنند. بر این اساس، 
در سامانه هاى فروش ســهام عدالت بانک ها و 
شرکت هاى کارگزارى بخش لغو سفارش فروش 
افزوده شده است تا سهامداران بتوانند از این گزینه 
نیز استفاده کنند. سهامداران باید به این نکته مهم 
توجه کنند که درخواســت حذف سفارش فروش 
زمانى اجرا خواهد شــد که ســهام مشموالن در

سامانه هاى سهام عدالت به فروش نرفته باشد.

چقدر ذخیره سنگ داریم؟
  تابناك | دبیرکل انجمن ســنگ ایران 
گفت: میزان ذخایر اکتشافى سنگ تزیینى و نماى 
کشــور چهار میلیارد تن برآورد شده و پیش بینى 
مى شــود به همین میزان ذخایر کشف نشده در 
کشور وجود داشته باشــد. احمد شریفى تصریح 
کرد: فعال سازى یک واحد معدنى سنگ تزیینى 
و نما براى تولید ســاالنه 20 هزار تــن، نیازمند 

سرمایه گذارى هفت تا ده میلیارد تومانى است.

بمب هاى متحرك کرونا 
  مهر | ایرج حریرچى، معاون کل وزارت 
بهداشت صبح پنج شنبه در برنامه «سالم صبح 
بخیر» شــبکه 3 ســیما با انتقاد از عدم رعایت 
پروتکل هاى بهداشتى توسط برخى از هموطنان 
گفت: از مجموع 15 هزار تست مثبت، مشخص 
شــد که 20 درصد آنها در قرنطینــه نمى مانند. 
حریرچى گفت: تعطیلى نباید به این شکل باشد که 
افراد سر کار نروند، اما در عوض پاساژگردى کنند.

عواقب 
دورهمى هاى خانوادگى 

  مهر | معاون درمان ستاد مقابله با کرونا 
در کالنشهر تهران گفت: رفتارهاى شهروندان و 
دورهمى هاى خانوادگى شیوع کرونا را مهارناپذیر 
کرده است. نادر توکلى در گفتگو با شبکه خبر با 
بیان اینکه در سه هفته اخیر وضعیت ناخوشایندى 
داشتیم، افزود: در یک مجلس ترحیم بیش از 20 

مبتال و سه فوتى داشتیم. 

فروش شکالت حاوى 
روانگردان

  تسنیم| رئیــس پلیــس مبــارزه با 
موادمخدر از کشف شــکالت هایى با جاسازى 
روانگردان هاى بسیار مخرب با T.H.C باال خبر 
داد. سردار مجید کریمى گفت: در این رابطه سه 
نفر شناسایى و دستگیر شــده اند که با استفاده از 
بســترهاى مجازى به عرضه این روانگردان ها 
در پوشش شکالت مى پرداختند. وى عنوان کرد: 
متأسفانه برخى از افراد به دلیل عدم آگاهى یا از سر 
کنجکاوى از این شکالت هاى حاوى روانگردان 
خریدارى و اســتفاده کرده انــد، در حالى که آثار 
تخریبى این روانگردان ها بسیار باال ست و سبب 
بروز و ظهور رفتارهاى غیرعادى و خشونت آمیز در 

فرد مصرف کننده شده است.

سختى بى سابقه
  ایسنا| رئیس جمهور گفت: در این سه سال 
روزهاى سختى بر دولت و ملت ایران وارد شد که نظیر 
آن در تاریخ کشــورمان وجود ندارد. حجت االسالم و 
المسلمین حســن روحانى در مراسم افتتاح طرح ملى 
انتقال آب خلیج فارس به فالت مرکزى کشور اظهار 
کرد: همیشــه تحریم وجود داشــته است ولى جنگ 
اقتصادى آن هم در شرایط کرونا این گونه نبوده است. 
آن آقایى که در کاخ ســفید بــود، در دوران کرونا بى 

رحمانه تحریم و جنگ را تشدید کرد.

قدرت بازدارندگى کم نظیر 
  تسنیم| جانشین فرمانده ســپاه پاسداران 
انقالب اسالمى با بیان اینکه تهاجم علیه ملت ایران 
مضرات زیادى براى دشــمن دارد، گفت: امروز ما از 
قدرت بازدارندگى کم نظیر برخورداریم. سردار دریادار 
پاسدار على فدوى خاطرنشــان کرد: اگر کسى قصد 
تهاجم داشته باشد و بسنجد متوجه مى شود این تهاجم 
مضرات زیادى برایش دارد، بنابراین دست به تهاجم 
نمى زند؛ کمتر کشورى در جهان از قدرت بازدارندگى 

برخوردار است.

سردار وارد انتخابات مى شود؟
ســردار محمد، فرمانده قــرارگاه خاتم    ایلنا|
االنبیا(ص) در پاسخ به این سئوال که اگر از شما خواسته 
شود در انتخابات شرکت کنید، چه تصمیمى خواهید 
گرفت؟ اظهار کرد: بستگى به شرایط دارد. باید توجه 
کنیم که شــرایط این دوره از انتخابات پیچیده است 

باید جلوتر برویم و ببینیم چه اتفاقاتى در انتظار ماست.

بازار چین را جدى بگیریم
  فارس| سفیر جمهورى اسالمى ایران در پکن 
با اشاره به سومین نمایشگاه بین المللى واردات چین در 
شهر شانگهاى در شــرایطى که دنیا با افول اقتصادى 
شــدید مواجه اســت، این رویداد را فرصت مغتنمى 
خواند و گفت: بازار بزرگ چین را جدى بگیریم. محمد 
کشاورزاده افزود: در شرایطى که دنیا با افول اقتصادى 

شدیدى مواجه است این رویداد فرصت مغتنمى است.

کشتار 17 میلیون راسو 
  عصر ایران| دولت دانمارك از طرح این کشور 
براى کشتار بیش از 17 میلیون راسو براى جلوگیرى از 
شیوع نوعى جهش یافته از ویروس کرونا از این حیوان 
به انسان خبر داده اســت. «مته فردریکسن» نخست 
وزیر دانمارك با اعالم این خبر گفــت این تصمیم با 
قلبى اندوهگین گرفته شــده اما بر اساس توصیه ها و 
هشدارهاى مقامات و متخصصان بهداشتى این کشور 

امرى ضرورى است. 

جشنواره بزرگ ایران زمین
  روابط عمومى بانک ایران زمین|

جشنواره بزرگ گوهر باشگاه مشتریان بانک ایران زمین 
که از روز 12 آبان آغاز شده است تا 14 آذر ادامه دارد. در 
این جشنواره شش سبد جایزه نقدى به ارزش بیش از 
350 میلیون تومان براى مشتریان بانک در نظر گرفته 
شده است. قرعه کشى جشنواره «گوهر» در تاریخ 19 
آذر 1399 برگزار مى شود. شما براى کسب اطالعات 
بیشتر مى توانید به پایگاه اطالع رسانى باشگاه مشتریان 

بانک ایران زمین مراجعه کنید.

ابتالى 32 هزار پرستار 
به کرونا 

  مهر | نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس 
بیان کرد: از 110 هزار پرستار کشــور، 32 هزار نفر به 
کرونا مبتال شــده اند که 25 هزار نفر آنان بهبود یافته 
و به شغل خود بازگشــته اند اما روحیه و توان جسمى 
پایین ترى دارند. سید محمد پاکمهر در انتها گفت: فقط 
4000  پرستار از ابتداى شیوع کرونا در کشور استخدام 
شده اند لذا در کل فشار باالیى بر روى پرستاران وجود 

دارد.

خبرخوان

همایون شجریان باالخره سکوت خود را شکست و پس از 
حدود یک ماه از درگذشت پدرش محمدرضا شجریان با 
انتشار پستى در صفحه شخصى خود، از مردم، تیم پزشکى 
و پرستارى و دوستانى که در زمان بیمارى پدرش با او همراه 

بودند قدردانى کرد.
در بخشى از این متن آمده اســت: «کالمى نیست که به 
بزرگى عشــق و محبت شــما بزرگواران باشد. جان هم 
فداى شما کنم کم است. هرجا که غم لشکر کشید پناهگاه 
امن بودنتان، آرامش بود و امید. جهانى به تماشــا نشست 

مهرورزى و معرفت و پیوند فرزندان این خاك را.

هرگز نمى دانستم چگونه بازسازى ویرانه هاى درونم را امید 
داشته باشم اگر میان بى انگیزگى هاى به جامانده، شوق در 
کنار شما بودن و خدمت به شما، جان را گرما نمى بخشید. 
خاندان شــجریان نه تنها امروز، که همیشه سپاسگزار و 
قدردان خواهد بود. با آنکه خود عزادار بودید و صاحب عزا، 
پیام هاى تسلیت و همدردى بسیار از طرف شما نازنینان 

ارسال گردید و در غم یکدیگر شریک شدیم.»
محمدرضا شــجریان 17 مهر  ماه 99 در سن 80 سالگى 
در بیمارســتان جم تهران درگذشت و پیکرش در آرامگاه 

فردوسى مشهد در توس به خاك سپرده شد.

فرمانده مرزبانى ناجا از کشــف 6 تن مــواد مخدر در 
مرز هاى شرقى کشور خبر داد.

بنا بــر اعالم پایگاه خبــرى پلیس، ســردار احمدعلى 
گودرزى اظهــار کرد: مرزداران اســتان سیســتان و 
بلوچستان با تشدید اقدامات و رصد تحرکات گروه هاى 
سازمان یافته در مرز هاى شرقى کشور، از تجاوز و نفوذ 

قاچاقچیان به داخل کشور جلوگیرى کردند. 
وى افــزود: در ایــن راســتا بامــداد روز پنج شــنبه، 
مرزبانان هنــگ مرزى میرجــاوه بــا کار اطالعاتى 
موفق به کشــف 4732کیلوگرم تریاك، 866 کیلوگرم 
مرفین،241کیلوگــرم کــراك، 132کیلوگرم کراك 
رنگى، یک قبضه سالح کالش همراه سه تیغه خشاب، 
سه دستگاه بى سیم دستى و چهار دستگاه خودرو تویوتا 

شدند.
فرمانده مرزبانى ناجا با اشــاره به رصــد فعالیت هاى 

اعضــاى باند مذکور خاطرنشــان کــرد: هنگامى که 
اعضاى این باند قصد داشــتند با اســتفاده از تاریکى 
شب این محموله را وارد کشــور کنند در تور مرزبانان 
ناجا گرفتار شدند که با تنگ شدن عرصه و حجم آتش 
ســنگین مرزبانان، با به جا گذاشــتن خودرو ها، ادوات 
و محمولــه در محل به داخل کشــور همجوار متوارى

 شدند.
وى یادآور شــد: همچنین چهارشنبه شب هفته گذشته 
مرزبانان هنگ مرزى زابل، 47 کیلوگرم تریاك و...، دو 
دستگاه دوربین دید در شب، دو قبضه سالح وینچستر 
را در یک عملیات ضربتى کشــف و یک نفر را دستگیر 

کردند.
 ســردار گودرزى مجموع مواد مخدر کشف شده طى 
ایــن دو عملیــات مرزبانــى را 6018  کیلوگرم اعالم

 کرد.

«مادام توسو»، موزه مشهور لندن، پایتخت انگلستان، 
هر ساله میزبان تعداد زیادى از عالقه مندان است. در این 
موزه تندیس هاى مومى افراد بنام و تاریخ ساز در زمینه 
سیاست، ورزش و هنر که شباهت زیادى به واقعیت دارند 
به نمایش گذاشته شده اند. این موزه شعبه هاى دیگرى 
هم در شهر هاى مختلف مثل آمســتردام، وین، پراگ، 

الس وگاس، هنگ کنگ و برلین دارد.
در برلین موزه  «مادام توســو» یکــى از محبوب ترین 
دیدنى هاى این شهر است و گردشگران زیادى را به خود 
جذب مى کند. شعبه برلین این موزه هفته پیش و قبل از 
انتخابات آمریکا مجسمه مومى «دونالد ترامپ» را راهى 
ســطل زباله کرد تا به نوعى پیش بینى خود را از نتایج 

انتخابات آمریکا نشان دهد.
شخصیت هاى بحث برانگیزى مثل «آدولف هیتلر» نیز 

در این موزه مجسمه دارند که بار ها باعث ایجاد جنجال  و 
اعتراض هایى شده است و در نهایت حمله مخالفان وى 
به تخریب مجسمه را به دنبال داشته است. به همین دلیل 
بعد از بازسازى آن، مجسمه آدولف هیتلر را پشت شیشه 

و دور از دسترس عموم قرار داده اند.
شیوه ساخت مجسمه در این موزه ها نیز قابل توجه است. 
آنها هر فردى که بخواهند مجسمه اش را بسازند دعوت 
مى کنند تا بتوانند با اندازه گیرى دقیق قد و جثه شــان 
اثرى دقیق خلق کنند. براى ساخت مجسمه کسانى که 
دیگر زنده نیستند هم از تصاویر و فیلم هاى آنها استفاده 

مى شود.
گفتنى است که مراقبت هاى ویژه اى از این مجسمه ها 
مى شود و به صورت مداوم مو هاى آنها را شانه مى  کنند و  

ویژگى هاى ظاهرى آن ها بررسى مى شود.

سیارکى به نام آپوفیس در مسیرى به سمت زمین حرکت 
مى کند، سرعت بیشترى گرفته است. کارشناسان هشدار 
داده اند این سیارك ظرف 48 سال آینده ممکن است به 

سیاره ما برخورد کند.
در روز هاى اخیر، ناسا خطر برخورد مخرب این سیارك به 
ســطح کره زمین را محتمل اعالم کرد و آن را به عنوان 
ســومین و باالترین تهدید در جدول خطر ها براى کره 

زمین قرار داده است.
ســیارك آپوفیس یک ســیارك نزدیک به زمین است. 
داده هاى اولیه نشان مى داد که این سیارك در 13 آوریل 
2029 با فاصله خطرناکى از کنار زمین خواهد گذشــت 
یا با احتمــال 2/7 درصد با زمین برخــورد خواهد کرد. 
پیش بینى هاى بعدى، برخورد را در 13 آوریل سال 2036 
و با احتمال ضعیف یک به 256000 بیان داشتند. در سال 
2013، براساس آخرین مطالعات صورت گرفته، احتمال 
برخورد آپوفیس رد شد. این ســیارك قطرى نزدیک به 
325 متر دارد که از کمربند کویپر به سمت زمین حرکت 

مى کند.
 نیروى نظامى ایاالت متحده آمریکا و روســیه به فکر 
منحرف کردن این سیارك بوده اند و حاال پس از گذشت 
چند ســال، با تغییراتى که در ســرعت سیارك آپوفیس 
صورت گرفته، تحلیل ها نشان مى دهد احتمال برخورد 

این سیارك با زمین، جدى است.

آپوفیس در حالى که در مســیرى به سمت زمین حرکت 
مى کند سرعت بیشترى گرفته است. کارشناسان هشدار 
داده اند این ســیارك طى 48 ســال آینده ممکن است 
به سیاره ما برخورد کند. اخترشناســان دانشگاه هاوایى 
تأ یید کردند که سیارك عظیم آپوفیس در اثر تابش غیر 
یکنواخت که مانند یک رانشگر کوچک عمل مى کند، در 

مسیر خود به زمین شتاب گرفته است. پیش از این کشف، 
گفته مى شد که این برخورد غیرممکن است، اما یافته هاى 
جدید نشــان مى دهد این ســیارك در 12 آوریل 2068 
احتمال برخورد به زمین را دارد و ایــن رویداد مى تواند، 

فاجعه بار باشد.
به گفته  محققان شــدت برخورد این سیارك با زمین در 

صورت وقوع معادل انفجار880 میلیون ُتن تى ان تى است.
برخى محققان معتقدند احتمال برخورد سیارك به زمین 
نزدیک یک در 530 هزار است. اما اگر این سیارك به زمین 
برخورد کند نیرویى برابر با صد هزار بمب اتمى هیروشیما 
آزاد خواهد شــد که براى نابود کردن بخشى به بزرگى 

فرانسه کفایت خواهد کرد.

احتمال وقوع سومین خطر بزرگ براى کره  زمین چندان دور نیست

فاجعه در سال 2068

سکوت همایون شکست

مجسمه «ترامپ» راهى سطل زباله شد!

در عین االسد چه خبر است؟
یک منبع آگاه از ورود یک کاروان نظامى آمریکایى شامل 
200 خودرو به پایگاه هوایى «عین االسد» در غرب استان 

االنبار عراق خبر داد.
این منبع افــزود: ورود این کاروان همزمــان با اقدامات 
پیشگیرانه نیروهاى آمریکایى در پایگاه عین االسد صورت 
مى گیرد و این خودروها براى انتقال نیروهاى آمریکایى در 

مناطق غربى اختصاص یافته است.
بنا بر این گزارش، شرکت هاى امنیتى آمریکایى، مسئولیت 
انتقال این تجهیزات به عین االسد را برعهده مى گیرند و 
سربازان و نظامیان آمریکایى با هواپیما به عین االسد و از 
آنجا به مناطق دیگرى که نیروهاى آمریکایى در آن حضور 
دارند، منتقل مى شــوند. این منبع افزود که پایگاه هوایى 
عین االسد گاهى شاهد ورود تجهیزات نظامى و مصالح 

ساختمانى تحت تدابیر شدید امنیتى است.
چندى پیش نیز یک منبع آگاه امنیتى عراق از ورود دومین 
محموله حاوى بلوك ها و دیواره هاى بتنى به پایگاه هوایى 
عین االسد در غرب استان االنبار تحت تدابیر شدید امنیتى 

خبر داد.
این منبع افزود: نیروهاى آمریکایــى در پى خروج از چند 
پایگاه خود از اســتان االنبار، عملیات بى سابقه اى براى 
استحکام سازى سایت هایى که در داخل پایگاه عین االسد 

احداث کرده اند، انجــام مى دهند. نیروهــاى آمریکایى 
با وجود تشــدید تدابیر امنیتى در عین االســد و استقرار 
سامانه پاتریوت، به دلیلى نامعلوم به این استحکام سازى 

سایت هاى احداث شده روى آورده اند.
منابع امنیتى و سیاســى پیش تر درباره طرح هاى جدید 
آمریکا در پایگاه عین االسد بعد از اســتقرار سامانه دفاع 
هوایى پاتریوت و توســعه و ارتقاى فــرودگاه نظامى آن 

هشدار داده بودند.
اوایل شهریور گذشته نیز یک منبع امنیتى در استان االنبار 
عراق خبر داد که نظامیان آمریکایى سامانه ضد موشکى 
پاتریوت را در تمامى جهات پایگاه هوایى عین االسد مستقر 
کرده اند. بــه گفته این منبع، نظامیان آمریکایى شــلیک 
آزمایشى این سامانه را انجام داده و این سامانه مشتمل بر 
یک گنبد آهنین بزرگ است که امواج الکترونیکى زیادى 

در اطراف پایگاه ایجاد مى کند.
پایگاه هوایى عین االسد بزرگ ترین پایگاه فعلى نیروهاى 
آمریکایى در عراق به شــمار مى رود که در  بامداد 18 دى 
1398، سپاه پاســداران جمهورى اسالمى با شلیک ده ها 
موشک بالستیک این پایگاه را در پاسخ به حمله تروریستى 
آمریکا به فرودگاه بغداد و  شهادت سردار قاسم سلیمانى و 

همراهانش هدف قرار داد.

کشف 6 تن مواد مخدر در مرز هاى شرقى کشور
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تجلیل از جهادگران
 جبهه سالمت فالورجان 

به گزارش روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى 
شهر فالورجان، در راستاى تجلیل از زحمات جهادگران 
جبهه سالمت در راستاى مبارزه با ویروس کرونا، مراسم 
ویژه قدردانى از مقام پزشکان، پیراپزشکان، پرستاران 
و نیـز کلیـه کادر درمـان با حضـور حجت االسـالم و 
المسـلمین قدوسـى امام جمعه فالورجان، شـهردار، 
رئیس و اعضاى شوراى اسالمى شهر فالورجان با در 
نظر گرفتن شیوه نامه هاى بهداشتى در روز چهارشنبه 
14 آبان ماه سـال جـارى در بیمارسـتان حضرت امام 

خمینى(ره) برگزار شد.

شستشوى شبکه فاضالب 
منطقه یک

در یک ماه اخیر بیش از 19 هزار متر از شـبکه فاضالب 
سطح آبفا منطقه یک شستشو شد. الزم به توضیح است 
که این عملیات توسط پیمانکاران و با نظارت اداره توسعه 
و بهره بردارى شبکه فاضالب آبفا منطقه یک در راستاى 
جلوگیرى از پس زدگى شبکه فاضالب انجام شده است.

تولد نوزاد عجول در 
آمبوالنس

مـادر سـمیرمى، نـوزاد خـود را در مسـیر انتقـال بـه 
بیمارسـتان سید الشـهدا(ع) شـهر سـمیرم در استان 
اصفهان در آمبوالنس 115 به دنیا آورد. با مراجعه مادر 
باردار به مرکز خدمات جامع سـالمت روسـتاى چهار 
راه پـس از انجام معاینه الزم با دسـتور پزشـک مقرر 
شد این مادر سریع با اورژانس 115 به بیمارستان سید 
الشهدا(ع) سمیرم منتقل شود. با توجه به شرایط ویژه 
این مادر، پزشک و ماماى مرکز، مادر را همراهى کردند 
و در فاصله 35 کیلومترى شهر سمیرم و با توجه شرایط 
اضطرارى این مادر باردار، مجبور به انجام عمل زایمان 

در آمبوالنس شدند.

موفقیت 5 غنچه هالل احمر
معاون امور جوانان جمعیت هالل احمر استان اصفهان از 
موفقیت پنج نفر از غنچه هاى هالل جمعیت هالل احمر 
استان اصفهان در مسابقه ملى «پوپک قصه گو» سازمان 
جوانان خبر داد. حیدر على خانبازى اظهار کرد: سازمان 
جوانان جمعیت هالل احمر مسابقه اى را تحت عنوان 
«پوپک قصه گو» با هدف آشـنایى کودکان با جمعیت 
هالل احمـر و صلیب سـرخ، ترویـج و نهادینه سـازى 
فرهنگ صلح، دوستى و مهرورزى، ترویج و نشر اهداف 
بشردوسـتانه نهضت بین المللى صلیب سـرخ و هالل 
احمر با زبان کودکانه و نیز آشـنایى کـودکان با کتاب و 
کتابخوانى و تکریم بزرگ ترها به مناسـبت 18 تیرماه 

«روز ملى ادبیات کودك و نوجوان» جارى برگزار کرد.

کاهش شمار خودروهاى 
ورودى به اصفهان  

سخنگوى ستاد اسـتانى مقابله با کرونا در اصفهان از 
کاهش 24 درصدى ورود خودروهاى پالك غیربومى 
به اسـتان همزمان با اعمال محدودیت هاى کرونایى 
نسـبت به روزهاى عادى خبر داد. حجـت ا... غالمى 
افزود: در مدت یاد شده حجم خروج خودروهاى پالك 
بومى از اصفهان به خارج از استان نیز 20 درصد کاهش 

یافته است.

مبارزه حافظان و آمران 
سالمت با کرونا

منصـور شیشـه فـروش، مدیـرکل مدیریـت بحران 
اسـتاندارى اصفهان با اشـاره بـه راه اندازى قـرارگاه 
حافظـان سـالمت محلـه از سـوى سـپاه صاحـب 
الزمان(عـج) با همکارى دسـتگاه هـاى اجرایى براى 
آموزش همگانى و بسیج حداکثرى، گفت: همزمان تیم 
آمران سالمت با حضور 600 نفر از جوانان و داوطلبان 
هالل احمر، رعایت پروتکل هاى بهداشتى و استفاده از 
ماسک را در مناطق مختلف به مردم آموزش مى دهند.

خبر

جانشین فرماندهى انتظامى استان اصفهان از دستگیرى 
379 معتاد متجاهــر و 14 خرده فروش مــواد افیونى در 
عملیات نصر 78 مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این 

فرماندهى خبر داد.
سرهنگ محمدرضا هاشــمى فر اظهار کرد: در راستاى 
پاکســازى نقاط آلوده با هدف دستگیرى توزیع کنندگان 
مواد مخدر و معتادان متجاهر عملیاتى ضربتى تحت عنوان 
نصر 78 توسط مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان 

اجرا شد که این عملیات با دستاوردهاى خوبى همراه بود.
وى افزود: در این عملیات 379 نفر معتاد متجاهر و 14 خرده 
فروش شناسایى و دستگیر و در بازرسى منازل افراد خرده 

فروش مواد مخدر، 33 کیلو و 500 گرم انواع مواد افیونى، 
108 عدد ابزار آالت مصرف مواد، 6327 عدد شــربت و 

قرص متادون کشف شد.
جانشــین فرماندهى انتظامى استان اصفهان همچنین از 
کشف چهار قبضه اسلحه و 77 فشنگ جنگى در بازرسى از 
مخفیگاه خرده فروشان مواد افیونى خبر داد و گفت: خرده 
فروشان مواد مخدر دستگیرشده در این عملیات به همراه 
پرونده براى اقدامات قانونى تحویل مراجع قضایى شده و 
معتادان متجاهر نیز به کمپ هاى ترك اعتیاد تحویل شدند.

سرهنگ هاشــمى فر از تداوم این گونه اقدامات با شتاب 
بیشتر از گذشته خبر داد.

جلســه ارزیابى پروژه تزریق پودر زغال (PCI) مطابق 
با منطق EAST ، در ســطح بین المللى و جهت کسب 
تندیس بنیاد جهانى انرژى توسط ارزیابان انجمن مدیریت 
سبز ایران با محوریت مدیریت ایمنى، بهداشت و محیط 
زیست و  مشارکت مدیریت هاى مرتبط در شرکت ذوب 
آهن برگزار شد. در این جلسه پروژه مذکور از منظر زیست 
محیطى، اقتصادى، اجتماعــى و تکنولوِژى مورد ارزیابى 

قرارگرفت.
پروژه تزریق پودر زغال به کوره بلندها با توجه به دارا بودن 
مزایاى زیست محیطى متعدد در سال جارى توسط مدیریت 
ایمنى بهداشت و محیط زیســت به عنوان پروژه سبز به 

انجمن مدیریت سبز ایران ارائه و با تکمیل پرسشنامه هاى 
مربوطه و انجام دفاعیات الزم موفق به کسب باالترین امتیاز 
در سطح ملى و کسب حد نصاب امتیاز الزم جهت رقابت در 

سطح بین المللى و کسب تندیس بنیاد جهانى انرژى شد.
 الزم به ذکر است هر ســاله پروژه هاى زیست محیطى 
معرفى شده توسط صنایع و ارگان هاى مختلف کشور به 
انجمن مدیریت سبز ایران مورد ارزیابى قرار مى گیرند و 
پروژه هایى که بتوانند حد نصاب نمره ارزیابى الزم در سطح 
ملى را کسب کنند  توسط انجمن مدیریت سبز ایران به بنیاد 
جهانى انرژى معرفى و در سطح بین المللى مطرح مى شوند 

و مورد ارزیابى قرار مى گیرند.

برگزارى جلسه ارزیابى 
پروژه سبز در ذوب آهن 

دستگیرى 379 معتاد متجاهر 
در اصفهان

دادستان عمومى و انقالب نایین گفت: دفینه و مجسمه 
تاریخى با قدمت حدود 5000 سال در حوزه قضایى نایین 
پس از بازرسى از یکى از سرنشینان اتوبوس بندرعباس-

تهران کشف شد.
مهدى طارمى اظهار کرد: برابر گزارش پلیس آگاهى و 

اداره میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى نایین، 
مأموران انتظامى مستقر در ایستگاه شهید شرافت به یکى 
از سرنشینان اتوبوس بندرعباس-تهران مشکوك و پس 
از هماهنگى با مقام قضایى و بازرسى از وى، مجسمه اى 
سنگى داراى قدمت تاریخى و فرهنگى را کشف کردند. 
وى افزود: در اســتعالم به عمل آمده از سازمان میراث 
فرهنگى و گردشــگرى اســتان اصفهان قدمت این 

مجسمه بالغ بر 5000 سال تخمین زده شده است.
دادستان عمومى و انقالب نایین با بیان اینکه متهم ادعا 
کرده مجســمه مذکور را بدون حفارى پیدا کرده است، 
اضافه کرد: وى با صدور قرار وثیقه راهى زندان شــد و 
تحقیقات براى دســتیابى به عوامل احتمالى حفارى و 

خروج دفینه از محل اصلى خود ادامه دارد.

کشف دفینه سرقتى 5000 ساله در نایین 

رئیس اداره پیش بینى هواشناسى استان اصفهان از 
کاهش بیشینه دما در بسیارى از مناطق استان خبر داد 
و گفت: سکون جوى و انباشت آالینده ها در مناطق 
مرکزى و صنعتى این استان به ویژه در ساعات صبح 

تا اوایل هفته جارى ادامه دارد.
زهرا سیدان در پاســخ به این پرسش که چرا با وجود 
هشدارهاى هواشناسى، اعمال محدودیت هاى تردد 
و توقف فعالیت برخى از واحدهاى آالینده، شاخص 
کیفى هواى کالنشهر اصفهان در شرایط ناسالم براى 
عموم مردم قرار دارد، گفت: سکون و پایدارى هوا در 

روزهاى اخیر سبب شده که به رغم کاهش ترددها و 
فعالیت ها در کالنشهر اصفهان، کاهش کیفیت هوا را 
شاهد باشیم زیرا هیچ عاملى براى از بین بردن غلظت 
آالینده ها وجود ندارد از این رو شاخص کیفى هوا در 
برخى مناطق همچنان براى عموم مردم ناسالم است.
رئیس اداره پیش بینى هواشناســى استان اصفهان 
با بیان اینکه تا یک شــنبه هفته جارى در بسیارى از 
مناطق افزایش ابر پیش بینى مى شــود، اضافه کرد: 
بیشینه دما بین 3 تا 5 درجه سانتیگراد در بسیارى از 

مناطق استان کاهش مى یابد.

آالینده ها دست بردار هواى اصفهان نیستند

معاون اقتصادى و بازرگانى شرکت پاالیش نفت اصفهان 
(شپنا) از حضور و برنده شدن در مزایده خرید 23 درصدى 

سهام پتروشیمى اصفهان خبر داد.
 مهدى صرامى افزود: بلوك 23/07 درصدى پتروشیمى 
اصفهان توسط شرکت ســپرده گذارى مرکزى به طور 
عمده و نقد در بازار پایه فرابورس روانه میز فروش شد و 
به این ترتیب، روز چهارشنبه 14 آبان از طریق کارگزارى 
شــهر، 69 میلیون و 218 هزار و 861 ســهم در نماد 
«شــصفها 4» با موضوع فروش اوراق بهادار بازداشتى 
عرضه شد.  عضو هیئت مدیره شــرکت پاالیش نفت 

اصفهان گفت: در این واگذارى قیمت پایه هر ســهم 
105111 ریال، قیمت پایــه کل 727/5 میلیارد تومان 
و ســپرده حضور در رقابت 72/7 میلیارد تومان تعیین 
شده است. همچنین کارگزار خریدار باید سپرده حضور 
در رقابت معادل 10 درصد قیمت پایه کل را به صورت 
نقدى یا ضمانتنامه بانکى بدون قید و شرط (حداقل سه 
ماهه) از مشترى دریافت و حسب مورد به حساب شرکت 
سپرده گذارى مرکزى واریز یا به شرکت فوق تحویل داده 
و تأییدیه مربوطه را به معاونت بازارهاى خارج از بورس 

و فرابورس ارائه کند.

برنده شدن شپنا در مزایده خرید سهام شرکت 
پتروشیمى اصفهان 

مدیر کل امور عشایر اســتان اصفهان در خصوص 
میزان عسل تولیدى عشایر استان، اظهار کرد: یکى از 
اقدامات جامعه عشایرى در کنار دامدارى و کشاورزى 

بحث پرورش زنبور عسل است.
مختار اسفندیارى افزود: براساس برآوردهاى صورت 
گرفته ســاالنه حداقل 400 ُتن میزان تولید عســل 
عشایر استان در شهرستان هاى سمیرم، فریدونشهر، 

چادگان، شهرضا، دهاقان، عرب جرقویه و... است.
مدیرکل امور عشایر اســتان اصفهان گفت: عشایر 
استان به طور همزمان کندوها را در ییالق نگهدارى 
و با رفتن به قشالق آنها را به مناطق عشایرى استان 

بوشــهر، کهگیلویه و بویراحمد، فارس و خوزستان 
جابه جا مى کنند. وى با بیان اینکه یکى از مشکالت 
عشایر هزینه باالى تریلرها و خودروهایى است که 
براى جابه جایى کندوها بایــد پرداخت کنند، افزود: 
همچنین عشایر استان در تأمین نهاده هاى مورد نیاز 
زنبوردارى دچار مضیقه هستند، چراکه این نهاده ها 

گران شده است.
اسفندیارى تأکید کرد: بخشى از تولید عسل عشایر 
براى مصارف داخلى و حــدود 400 تن به خصوص 
در شهرستان هاى ســمیرم و فریدونشهر روانه بازار 

مصرف مى شود.

تولید 400 ُتن عسل توسط عشایر اصفهان

رئیس پلیس آگاهى استان اصفهان از دستگیرى اعضاى 
باند 4 نفره سارقان میلیاردى منزل و اعتراف آنها به 20 

فقره سرقت در اصفهان خبر داد.
سرهنگ حسین ترکیان بیان کرد: در پى وقوع چندین 
فقره سرقت منزل در منطقه غرب شهرستان اصفهان 

اعضاى باند چهار نفره سارقان منزل در اصفهان به ارزش 
11 میلیارد ریال شناســایى و دستگیر شدند. وى افزود: 
کارآگاهان پس از بررســى صحنه هاى وقوع سرقت و 
استفاده از پایش تصویرى و یکسرى اقدامات هوشمندانه 
و پلیسى موفق شدند هویت یک مجرم سابقه دارى که 
در این سرقت ها دست داشت را به دست آورند و طى یک 

عملیات ضربتى وى را دستگیر کنند.
این مقام انتظامى عنوان کرد: متهم پس از دستگیرى 
هنگامى که با مدارك و مستندات پلیس مواجه شد به 20 
فقره سرقت، وجوه نقد، دالر، طالجات و سکه بهار آزادى 

از منازل با همدستى سه نفر دیگر اعتراف کرد.
سرهنگ ترکیان با اشاره به سابقه دار بودن همدستان 
متهم اظهار کرد: این افراد نیز طى یک عملیات ضربتى 

دیگر با هماهنگى مقام قضایى دستگیر شدند. 

دستگیرى باند 4 نفره سارقان میلیاردى منزل
 در اصفهان 

مدیــرکل انتقال خــون اصفهان گفت: میــزان ذخیره 
فرآورده هاى خونى در استان با توجه به آغاز فصل سرما 
و شیوع بیمارى کرونا از هفت روز به دو روز کاهش یافته 

است.
مجید زینلى افزود: اهداى خون در استان اصفهان با توجه 
به سرد شدن هوا و همچنین شیوع بیمارى کرونا کاهش 
یافته اما نیاز به خــون و فرآورده هاى خون براى بیماران 
مختلف مانند سرطانى، تاالســمى، هموفیلى، دیالیزى، 
مصدومان تصادف ها، زنان بــاردار و افراد تحت اعمال 
جراحى و شــیمى درمانى به قوت خود باقى است. وى 

با بیان اینکه میزان ذخیره خون در شــرایط عادى براى 
حدود هفت روز اســت، تصریح کرد: در زمان حاضر این 
ذخیره به کمتر از دو روز رسیده و از مردم مى خواهیم تا در 
کار خداپسندانه و انسان دوستانه اهداى خون مشارکت 

بیشترى داشته باشند.
زینلى با تأکید بر اینکه نیاز استان به همه گروه هاى خونى 
است، اظهار کرد: بیمارستان ها و مراکز درمانى این خطه 
هر روز به حدود 450 تا 500 واحد خونى نیاز دارند که اگر 
میزان ذخیره کاهش یابد ممکن است تأمین آن با مشکل 

مواجه شود.

کاهش میزان ذخیره خون در اصفهان به 2 روز 

مدیر شبکه بهداشت و درمان ســمیرم با انتقاد از برپایى 
مراسم  ترحیم و جشن ها گفت: متأسفانه تنها در دو مراسم 
این شهرستان 114 نفر به کرونا مبتال شدند و سه تن از 

آنها جان باختند.
على اصغر صبوحى در نشست مشترك با اعضاى شوراى 
اسالمى شهر، اظهار کرد: اگر مردم رعایت نکنند و خود 
براى قطع زنجیره گســترش یافته ایــن ویروس همت 
نورزند، روزها و شرایط بدترى در انتظار شهرستان خواهد 
بود. به گفته وى افزایش آمار مبتالیان به کووید-19 را 

درست در زمان بعد از برپایى مراسمى که باعث دورهمى 
و جمع شــدن افراد در یک مکان و محل مى شود شاهد 
هستیم. مدیر شبکه بهداشت ســمیرم تصریح کرد: 20 
محصل و 21 معلم پس از بازگشایى مدارس و 81 َتن از 
کارکنان دستگاه هاى دولتى و بانک هاى این شهرستان 

نیز در 45 روز گذشته به این بیمارى مبتال شدند.
بر این اســاس، 1060 زن و مرد از پنجم اسفند ماه سال 
گذشته تا روز پنج شنبه در ســمیرم به کووید-19 مبتال 

شده اند و 48 نفر نیز بر اثر کرونا جان باخته اند.

نتیجه برپایى 2 مراسم در سمیرم 

رئیس پلیس فضــاى تولید و تبادل اطالعات اســتان 
اصفهان از دســتگیرى فردى که با قــرار دادن لینک 
پرداخت الکترونیک جعلى در بستر برنامه «شاد» توانسته 

بود حساب بانکى یک شهروند را خالى کند خبر داد.
سید مصطفى مرتضوى اظهار کرد: در پى مراجعه یکى از 
شهروندان و ارائه مرجوعه قضایى خود مبنى بر برداشت 
غیر مجاز وجه از حساب بانکى وى رسیدگى به موضوع 
در دستور کار کارشناسان پلیس فتاى استان اصفهان قرار 
گرفت. در تحقیقات صورت گرفته از شاکى این پرونده 
مشخص شــد وى پس از قطع ارتباط هنگام استفاده از 
برنامه «شاد» با پشــتیبانى تماس گرفته که درخواست 
پرداخت مبلغ 20 هزار ریال بابت فعالســازى مجدد آن 
مى کنند و وى با ورود به لینک پرداخت الکترونیک مبلغ 
مورد نظر را واریز مى کند اما پس از مدتى متوجه مى شود 
کل موجودى حســابش به صورت غیرمجاز برداشــت 
شده است. وى عنوان کرد: با بررسى هاى به عمل آمده 
مشخص شد لینک پرداخت الکترونیک مذکور جعلى بوده 
و طراح این لینک با قرار دادن آن در بستر برنامه «شاد» 
اطالعات حساب بانکى این شهروند را سرقت و پس از آن 

اقدام به برداشت غیر مجاز وجه از حساب او کرده است.
مرتضوى گفت: با اقدامات تخصصى پلیسى، طراح لینک 
پرداخت الکترونیک جعلى دستگیر شد و به بزه انتسابى 

خود اعتراف کرد.

سرقت با سوء استفاده
 از «شاد» 

بر مبناى آمار و ارقام اخذ شده از ســازمان جهاد کشاورزى 
اصفهان در ارتباط با تولید ماهیان آکواریومى و به طور کلى 
زینتى در این استان، در پایان سال گذشته 67 میلیون و 500 
هزار قطعه از انواع این ماهیان در منطقه تولید شــد که در 

مقایسه با سال نود و دو، 25 درصد جهش تولید داشت.
بیش از 800 واحد تولیدى ماهیان زینتى در استان اصفهان 
مشــغول به کارند و آنطور که مدیر شــیالت و امور آبزیان 
سازمان جهاد کشــاورزى اصفهان مى گوید در سال هاى 
اخیر برنامه هاى آموزشى و توسعه براى صنعت تولید ماهیان 
تزیینى افزایش پیدا کرد و سبب شــد این استان در تولید و 
پرورش با اختالف از اســتان دوم در جایگاه نخست کشور 

قرار گیرد.

محمدرضا عباسى اظهار کرد: در استان 11 شهرستان پرورش 
ماهى زینتى را در دست دارند و در رده بندى بیشترین میزان 
تولید مى توان به ترتیب به کاشان، نجف آباد، اصفهان، آران 
و بیدگل و نطنز به عنوان اصلى ترین شهرســتان ها اشاره 
کرد. وى ادامه داد: از نکات مثبتى که طى این هفت سال در 
استان اصفهان رقم خورد ایجاد بستر صادراتى به کشورهایى 
مانند عراق و ترکیه بود البته در این زمینه تنگناهاى زیادى 

وجود دارد.

مدیرکل هماهنگى و نظارت بر خدمات شهرى شهردارى 
اصفهان گفــت: حضور بیش از 400 نفــر از عوامل فضاى 
سبز، نیروهاى خدماتى، تجهیزات موتورى سازمان خدمات 
موتورى و پیمانــکار نظافت رودخانه عملیات پاکســازى 

رودخانه آغاز شده است.
بهزاد حقانى اظهار کرد: خشک شــدن رودخانه زاینده رود 
عالوه بر مشکالت زیســت محیطى که با خود همراه دارد، 
همواره باعث بروز مشکالت بســیارى براى شهروندان و 
مدیریت شهرى مى شــود. وى افزود: در پى خشک شدن 
رودخانه زاینده رود و به دنبال آن خشــکى علف هاى هرز 
در کف رودخانه عالوه بر اینکه موجب نازیبایى هاى بصرى 
شده است، متأسفانه در چند روز اخیر توسط برخى از افراد در 
چند نقطه از بستر رودخانه این علف ها به آتش کشیده شد و 
باعث مشکالتى براى شهروندان و به ویژه تهدیدى براى آثار 

تاریخى و افزایش آلودگى هوا شده است.

مدیرکل هماهنگى و نظارت بر خدمات شهرى شهردارى 
اصفهان تصریح کرد: حاشیه زاینده رود در محدوده ناژوان تا 
پل شهرستان، در خصوص عملیات علف زنى رودخانه توسط 
عوامل فضاى ســبز، خدمات مناطق حاشیه اى و نیروهاى 
سازمان خدمات موتورى در حال انجام است. وى با اشاره به 
موضوع ساماندهى اجراى طرح هاى کنترل سیالب و احیاى 
رودخانه ها در محدوده شــهرى، گفت: هر سال شهردارى 
اصفهان نسبت به الیروبى و علفزنى رودخانه زاینده رود از 

ناژوان تا بند آبشار اقدامات الزم را انجام دهد.
حقانى ادامه داد: ســاماندهى رودخانه زاینده رود در شــهر 
اصفهان از حساســیت ویژه اى برخوردار است و شهردارى 
اصفهان با حساسیت ویژه اى اقدام به پاکسازى رودخانه از 
زباله ها و همچنین علف هاى هرز مى کنند. وى تصریح کرد: 
متأسفانه کم و زیاد شدن دبى رودخانه شرایط رشد علف هاى 
بســتر رودخانه را فراهم مى کند که این موضوع مشکالت 

عدیده اى از جمله به آتش کشــیده شدن آنها و به دنبال آن 
آلودگى هوا و خسارت به پل هاى تاریخى را در بر دارد.

مدیرکل هماهنگى و نظارت بر خدمات شهرى شهردارى 
اصفهان افزود: در پى خشــکى رودخانه زاینده رود و رویش 
مضاعف علف هاى در بســتر رودخانه، با هماهنگى صورت 
گرفته و حضور بیــش از 400 نفر از عوامل فضاى ســبز، 
نیروهاى خدماتــى، تجهیزات موتورى ســازمان خدمات 
موتورى و پیمانــکار نظافت رودخانه عملیات پاکســازى 
رودخانه آغاز شده اســت و این روند تا پاکسازى کامل ادامه 
خواهد داشت. وى به مشکالت ناشى از روشن کردن آتش 
در حریم رودخانه اشاره کرد و گفت: با توجه به کاهش دما و 
سردى هوا از شهروندان تقاضا داریم از روشن نمودن آتش 
در حریم رودخانه خوددارى کنند زیرا عالوه بر اینکه امکان 
خسارت به فضاى سبز و تأسیسات و تجهیزات شهرى وجود 

دارد موجب افزایش آلودگى هوا مى شود.

بعد از آتش گرفتن علف هاى بستر رودخانه درروزهاى اخیر اعالم شد

400 نفر زاینده رود را 
پاکسازى مى کنند

جهش 25 درصدى تولید 
ماهیان زینتى در اصفهان
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هرچند فیلم هاى مافیایى از جمله ژانرهاى محبوب و مورد عالقه تماشاگران است، اما در میان فیلم هاى سینمایى ایرانى 
جاى محکمى ندارد. فیلم هاى مافیایى زیادى ساخته نشده اند چرا که شکل و شمایل تشکیالت مافیایى و ساز و کار دسته هاى 
خالفکارى در ایران با آنچه در سینما و جامعه آمریکایى وجود داشته است، تفاوت هاى بسیارى دارد. بنابراین کارگردانانى هم 
که سعى کرده اند فیلم هاى گنگسترى بســازند، باید فضاى ژانریک فیلم ها را ایرانیزه کرده و با خاستگاه گروه هاى خالفکار 
ایرانى آداپته و هماهنگ مى کردند. رئیس هاى این دســته هاى مافیایى هم به این ترتیــب الگوهاى رفتارى خاص خود را 
دارند که با آنچه از سردسته هاى بزرگ و محبوب مافیایى مانند خاندان «کورلئونه ها» یا «آل کاپون» مى شناسیم، متفاوت

 است.

ایرانى آداپته و هماهنگ مى کردند. رئیس هاى این دســته هاىمافیایىهم به این ترتیــب الگوهاى رفتارى خاص خود را
دارند که با آنچه از سردسته هاى بزرگ و محبوب مافیایى مانند خاندان «کورلئونه ها» یا «آل کاپون» مى شناسیم، متفاوت

 است.

نه از خاندان «کورلئونه » هستند، نه «آل کاپون» اما گنگسترند 

سردسته مافیا 
در فیلم هاى ایرانى

فیلم «کیفر» که داســتان ســفر قهرمان در خالف ترین دســته ها و 
خیابان هاى شهر را تعریف مى کند تا پرده از راز یک خالف بزرگ بردارد، 
از جمله مهمترین و جالب ترین فیلم هاى گنگسترى سینماى ایران در 
سال هاى گذشته است.  آن هم در سال هایى که فیلم جنایى و گنگسترى 
خوب در سینماى ایران بسیار کم ســاخته مى شد. در «کیفر»، حسن 
فتحى، کارگردان با شخصیت مافیایى خود بازى روایى جالبى مى کند. 
از ابتداى فیلم او را در قالبى دیگر نشان تماشاگر مى دهد و اعتمادش 
را نسبت به شخصیت منفى خود جلب مى کند تا در پرده آخر با افشاى 

شخصیتش شوك عاطفى به تماشاگر دهد.

مســعود کیمیایى هم از آن کارگردانانى اســت که در میان فیلم هایش مى توان ســراغ 
داستان هاى مافیایى را گرفت. بیشــتر فیلم هاى او خالفکاران اصلى و پرقدرت را در دل 
داستان هاى خود جاى داده اند. کیمیایى از جمله کارگردانانى است که گام مهمى در پردازش 
شخصیت هاى مافیایى همگام با فرهنگ و مختصات زیســت اجتماعى ایرانى برداشته 
است و کاراکترهاى ماندگار زیادى در این راســتا خلق کرده. در میان همه این کاراکترها 
اما سردســته بزرگ خالفکاران با بازى داریوش ارجمند، هرچند نقشى بسیار کوتاه دارد و 
لحظات حضورش جلوى دوربین «رئیس» بسیار کم است، اما در خاطر مى ماند. مونولوگ 
طوالنى او جلوى دوربین پیش از آنکه به قتل برسد، یکى از اجراهاى ویژه داریوش ارجمند 
در سال هاى گذشته هم هست. با نگاهى نافذ و پرصالبت و ادبیات کیمیایى وار که حرص و 

طمع قدرت را به خوبى نمایان مى سازد.

نوید محمدزاده در «مترى شیش و نیم» احتماًال محبوب ترین گنگستر این لیست است. در فیلمى که بسیار 
مورد توجه قرار گرفت و یکى از بهترین آمارهاى فروش در میان فیلم هاى اجتماعى را از آن خود کرد. او در 
نیمه اول فیلم یک شخصیت غایب است که پلیس همه هم و غمش را براى دستگیرى او گذاشته، چراکه 
بزرگ ترین تولیدکننده شیشه است و درحالى او را مى یابد که در استخر خانه الکچرى اش قرص خورده و 
خودش را کشته. اما پلیس به موقع مى رسد تا او را به زندگى برگرداند و جزاى اعمالش را پس بدهد. نکته 
درباره نوید محمدزاده در این است که سعید روستایى او را در اوج خارى و خفت نشان مى دهد، مرد قدرتمندى 

که همه چیز را از دست داده و رانده و مانده از همه جا، باید براى جانش چانه بزند.

فرهاد اصالنى در «مغزهــاى کوچک زنــگ زده» یکى از 
جالب ترین سردسته هاى مافیایى است که مختصات فرهنگى 
خاص خود را دارد و تصویرى که هومن سیدى از او مى سازد، 
با آنچه تماشاگر از یک خالفکار قدرتمند در ذهن مى شناسد، 
تفاوت هاى بسیارى دارد. همین تفاوت هاى شخصیت پردازانه 
و روایى هستند که «مغزهاى کوچک زنگ زده» را تبدیل به 
فیلمى متفاوت مى کند. اصالنى سردسته اى مافیایى از طبقات 
پایین اجتماعى و سربلند کرده از حلبى آبادهاى اطراف پایتخت 
چرکین است و  بعد از رسیدن به قدرت هم سبک زندگى و مدل 
زیســتش تغییر نکرده. کماکان در همان پایین شهر زندگى 
مى کند اما حاال به قدرى قدرت و ثروت دارد که در پایین شهر 

پادشاهى مى کند.

یک شخصیت مافیایى بامزه در فیلمى بامزه که با استقبالى بیش از حد 
انتظار از سوى تماشاگران مواجه شــد. با گریمى خنده دار و اصًال یک 
ویژگى خاص که کمتر سردسته مافیایى را با آن دیده ایم. او یک رئیس 
نابیناست و البته نابینایى اش باعث شــده حواس دیگرش شدیداً فعال 
باشند و این مسئله امکانات روایى جالبى به فیلم مى دهد و باعث مى شود 
نبردهاى قهر مانان با این رئیس مافیایى بســیار خالقانه و بدیع از کار 
دربیاید. لحن حرف زدنى که مانى حقیقى در «چشم و گوش بسته» براى 
اجراى شخصیتش درآورده هم کمک زیادى به خلق شخصیتى قدرتمند 

اما کودن کرده است.

55
داریوش ارجمند/ رئیس

نوید محمدزاده/ مترى شیش و نیم

مانى حقیقى/ چشم و گوش بسته

فرهاد اصالنى/ 
مغزهاى کوچک زنگ زده

امیر جعفرى/ کیفر

فقیهه سلطانى در جدیدترین تجربه بازیگرى اش به سریال 
«فرشتگان بى بال» پیوست و بازیگر نقش «سارا» در این 
ســریال با مضمونى از زحمات کادر درمان در دوران شیوع 

ویروس کرونا شد.
سریال «فرشتگان بى بال» روایتى از شیوع ویروس کرونا 
در جامعه و زحمات کادر درمان و نیروهاى جهادى است که 

در این دوران سخت جانانه به مردم خدمت کردند.
این سریال با حضور بازیگران سرشناس دنیاى هنر مقابل 
دوربین رفت و به تازگى تصویرى از گریم فقیهه سلطانى در 

این سریال رونمایى شد.
بازیگران ســریال «فرشــتگان بى بال» عبارتند از  پرویز 
فالحى پور، فریبا متخصص، رزیتا غفارى، آشا محرابى، زهره 

حمیدى، فقیهه سلطانى، رحیم نوروزى و شهرام عبدلى.

مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان شهرستان اسدآباد از 
آزادى 20 زندانى مالى این شهرستان از ابتداى سال تاکنون 

با کمک خواننده مطرح کشور خبر داد.
ســلطان هادى اظهار کرد:20 زندانى مالى شهرستان در 
مجموع با بدهى 125 میلیون تومــان در حبس بودند که 
امسال با موافقت رئیس دادگســترى توانستیم با کمک و 
همت بلند محســن چاوشــى، خواننده معروف پاپ کشور 
از طریق اینســتاگرام او براى فراخوان به خیرین به منظور 
شرکت در این امر خیرخواهانه نســبت به آزادى این تعداد 

زندانى مالى اقدام کنیم.
وى تصریح کرد: محســن چاوشــى عالوه بــر کمک به 
آزادى 20 زندانى مالى از طریق صفحه اینســتاگرامى خود 
و فراخوان خیرین براى کمک بــه این زندانیان، ناجى پنج 
زندانى اسدآبادى محکوم به اعدام در سال جارى بوده است 
که برخى از این زندانیان 200 تا 300 میلیون بابت پرداخت 

دیه داراى مشکل بودند.
مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان شهرســتان اسدآباد 
یاد آور شــد: با تأمین دیه این تعداد افراد محکوم به اعدام 
در حال حاضر رضایت طرف اعدامى گرفته و دیه فرد واریز 

شده است.

سریال «برف بى صدا مى بارد» مدتى است در سکوت خبرى 
آغاز شده و فیلم و عکس عوامل مجموعه نشان مى دهد فرهاد 

آئیش،  اولین بازیگر رسمى این پروژه تلویزیونى است.
با ادامه تصویربردارى ســریال «برف بى صدا مى بارد» به 
نویسندگى مسعود بهبهانى نیا، زهرا پارسافر و طیبه شجرى، 
کارگردانى پوریا آذربایجانى و تهیه کنندگى محمدرضا شفیعى 
در لوکیشن هاى شــهر تهران، فرهاد آئیش اولین بازیگرى 
است که حضور او در این پروژه تلویزیونى رسانه اى مى شود و 

تیزرى از نقش آفرینى او در این سریال رونمایى شد.
«برف بى صدا مى بارد» عنوان سریالى سه فصلى است که 
در دهه هاى 60 و 70 و 90 روایت مى شــود و اسامى سایر 

بازیگران این سریال نیز در اخبار آتى اعالم خواهد شد.
این سریال 250 قسمتى که محصول فیلم و سریال شبکه 3 
سیماست، در زمانى حدود ده هزار دقیقه تولید شده و فصل 
اول و دوم آن، که در دهه 1360 و 1370 ســپرى و در 100 
قسمت تولید مى شود؛ در حال حاضر جلوى دوربین رفته و 
فصل سوم این سریال که دهه 1390 را روایت مى کند، هم 

اکنون مراحل نگارش را سپرى مى کند.

تهیه کننده سریال «شهید شهریارى» از انتخاب 
کاوه خداشــناس براى ایفاى نقش بزرگســالى 
«شهید شهریارى» و سپیده خداوردى براى ایفاى 

نقش همسر شهید خبر داد.
مصطفى علمى فرد با اشاره به اینکه حدوداً دو هفته 
است تصویربردارى این سریال در استان زنجان به 
پایان رسیده است، توضیح داد: هم اکنون در استان 
تهران مشغول به کار هستیم و تاکنون حدود 30 
درصد از تصویربردارى کار انجام شده است. وى 
ادامه داد: از روز  شــنبه تصویربردارى در فضاى 
دانشــگاهى ادامه پیدا مى کند و در این فضا قرار 
است زندگى شهید مجید شهریارى را در دهه 60 

تا 80 روایت کنیم.
تهیه کننده سریال «شهید شهریارى» درباره آغاز 
مراحل فنى این پروژه عنوان کرد: تدوین همزمان 
با تصویربردارى توسط حسین تبریزى کارگردان 

سریال در حال انجام است.
علمى فرد درباره زمان پایــان تصویربردارى این 
مجموعه بیان کرد: برنامه ریزى ما این بود که در 
شرایط معمول تصویربردارى این سریال را تا پایان 
سال تمام کنیم اما باتوجه به شرایط روز جامعه زمان 

دقیقى نمى توان براى پایان کار تعیین کرد.
وى درباره سختى هاى کار در این روزهاى کرونایى 
گفت: کار در فضاى اینچنینى بســیار ســخت 
اســت و نمى توان گفت همکارانى که در پروژه ها 
مشغول فعالیت هستند در زمان کار به کرونا مبتال 
مى شوند یا نه. تالش و دغدغه ما این است که همه 
دوستان در شرایطى کار کنند که تمام پروتکل هاى 
بهداشتى رعایت شود اما کار جمعى حتماً خطرهاى 

خود را دارد.
تهیه کننده «شهید شهریارى» با اشاره به اینکه نام 
قطعى این سریال هنوز مشخص نشده است، گفت: 
فعًال کار را با نام «شهید شهریارى» پیش مى بریم 

تا در یک ماه آینده به نام قطعى برسیم.
علمى فرد در پاسخ به این پرسش که تاکنون چه 

بازیگرانى جلوى دوربین رفته اند، اظهار کرد: به دو 
دلیل در استان زنجان 80 درصد از بازیگران بومى 
آن منطقه اســتفاده کردیم؛ اول آنکه این منطقه 
بازیگران توانمندى دارد و ما بسیار از حضور آنها در 
سریال خرسند هستیم. همچنین از آنجا که قصه 
این سریال در دهه هاى 40 و 50 در استان زنجان 
روایت مى شد باید یکسرى المان ها و نشانه هاى 
این منطقه را در سریال نمایش مى دادیم که یکى 
از آنها گویش بود به همین دلیل از بازیگران بومى 
استفاده کردیم چراکه بهتر مى توانستند لهجه را در 

این سریال ادا کنند.
تهیه کننده با اشاره به اینکه 20 درصد از بازیگران 
به دلیل فضاى کار و احترام به سلیقه مخاطبان از 
هنرمندان چهره تر هســتند، عنوان کرد: تاکنون 
مهران رجبى، افســانه ناصرى، شــهرام عبدلى، 
سیروس همتى، اردشیر رســتمى و زهرا سعیدى 

جلوى دوربین رفته اند.
علمى فرد درباره بازیگر نقش بزرگســالى شهید 
شهریارى خاطرنشان کرد: کاوه خداشناس بازیگر 
نقش بزرگســالى شهید مجید شــهریارى را ایفا 
مى کند و احتماًال در هفته هاى آینده جلوى دوربین 
مى رود. وى درباره نقش همسر این شهید بیان کرد: 
هفته گذشته براى ایفاى نقش همسر شهید مجید 
شهریارى با سپیده خداوردى به توافق رسیدیم تا 

نقش همسر شهید را در دو دهه بازى کنند.
تهیه کننده سریال «شهید شهریارى» با اشاره اینکه 
بازیگران دیگرى در ادامه راه به فراخور داستان در 
ماه هاى آینده به این پروژه اضافه خواهند شــد، 
مطرح کرد: هنوز برخى بازیگران از جمله افشین 
نخعى، حمیدرضا عطایى، مالک سراج و میرطاهر 
مظلومى جلوى دوربین نرفته اند اما ما با آنها قرارداد 

بسته ایم.
مجید شهریارى استاد دانشــگاه شهید بهشتى، 
فیزیکدان و دانشمند هســته اى متولد زنجان بود 
که در تاریخ 8 آذر 1389 در ایران در 44 ســالگى 

ترور شد.

سریال «شهید شهریارى» به تهران رسید

  سپیده شریعت رضوى/ خبرگزارى صبا|

فقیهه سلطانى در سریال 
«فرشتگان بى بال»

فرهاد آئیش در سریال
 250 قسمتى تلویزیون 

محسن چاوشى 25 زندانى 
جدید را آزاد کرد

فیلم سینمایى «اتومبیل» به کارگردانى و تهیه کنندگى على میرى رامشه در 
تهران مقابل دوربین رفت.

تصویربردارى این فیلم سینمایى با حضور دو بازیگر و رعایت پروتکل هاى 
بهداشتى آغاز شد و براى نمایش در سى و نهمین جشنواره فیلم فجر آماده 

مى شود.
اکبر عبدى و مهدى کوشکى دو بازیگرى هســتند که در فیلم «اتومبیل» 
مقابل دوربین رفته و به زودى اســامى دیگر بازیگران این فیلم ســینمایى 

اعالم خواهد شد.
على میرى رامشه از چهره هاى جوان دنیاى کارگردانى است که در جدیدترین 
تجربه سینمایى اش فیلم «اتومبیل» را مقابل دوربین برد و در تالش است تا 

با این فیلم در جشنواره فجر حضور یابد.
مهدى کوشکى در جدیدترین تجربه بازیگرى اش در سینما در فیلم «سیاه 
باز» مقابل دوربین رفت و با گریمى متفاوت آماده حضور در جشــنواره فجر 
مى شود و «اتومبیل» فیلم دیگرى از او براى حضور در جشنواره فجر امسال 
است. اکبر عبدى، بازیگر پیشکسوت سینماى ایران هم در جدیدترین تجربه 
بازیگرى اش به ســریال «نون.  خ» پیوســته و در فصل ســوم این سریال 

حضورى متفاوت خواهد داشت.

مهدى کوشکى همبازى اکبر عبدى 
در فیلم «اتومبیل»

بازیگر «حکایت هاى کمال» در روز هاى اخیر، همراه 
حمید لوالیى مشغول بازى در یک فیلم سینمایى بود.

على مســلمى درباره فعالیت اخیر خــود در عرصه 
هنر گفت: اخیراً مشــغول بازى در فیلم «مارپیچ» 
به کارگردانى سعیدجلیلى و تهیه کنندگى محسن 
شایانفر بودم. فیلمبردارى این اثر هنرى به تازگى به 

پایان رسیده است و این روزها مراحل فنى را سپرى 
مى کند. وى افزود: با توجه به شیوع کرونا و شرایط 

سینما، زمان اکران این فیلم هنوز مشخص نیست.
بازیگر سریال «حکایت هاى کمال» درباره قصه این 
فیلم سینمایى عنوان کرد: قصه فیلم «مارپیچ» در 
جنوب شهر تهران مى گذرد و زندگى فرد میانسالى را 

روایت مى کند که از زندان آزاد شده و اتفاقاتى براى او 
رقم مى خورد. این نقش را آقاى لوالیى بازى مى کند 
و من نقش پســر خانواده را در آن دارم. پسرى که 
دانشجوست و مخالف نظرات و کارهاى پدرش است.

مسلمى درباره همکارى با لوالیى گفت: تجربه بسیار 
جذابى را کنار آقاى لوالیى در این فیلم پشــت سر 
گذاشتم. او در ســکانس ها و لحظات مختلف فیلم 
همیشــه همراه من بود و با نظرات تأثیرگذارش به 
من کمک مى کرد. امیدوارم نتیجه فعالیت همکاران 
من در این فیلم بــا توجه به کرونا و مشــکالت و 
سختى هاى کار در این شرایط مورد توجه مخاطبان 

قرار بگیرد.
گفتنى است حمید لوالیى، فریبا متخصص،  رامین 
راســتاد، فخرالدین صدیق شریف، عنایت بخشى، 
اصغر سمســارزاده، آرش نوذرى، داریوش سلیمى 
و آرمیتا مــرادى دیگر بازیگران فیلــم «مارپیچ»

 هستند.

تجربه متفاوت بازیگر «حکایت هاى کمال» در کنار حمید لوالیى
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یکى از حساس ترین بازى هاى این هفته لیگ برتر، مصاف گل گهر با سرمربیگرى قلعه نویى در مقابل سپاهان است.
در یکى از حساس ترین بازى هاى این فصل لیگ برتر در هفته اول، در جدالى تماشایى شاهد رویارویى گل گهر سیرجان و سپاهان هستیم، دیدارى که امیر قلعه نویى در 

تیم جدیدش در این فصل برابر تیم سابقش یعنى سپاهان به میدان مى رود.
این تقابل بدون شک مى تواند دوئلى تماشایى بین شاگردان این فصل قلعه نویى برابر شاگردان سابق این سرمربى پرسابقه لیگ برترى باشد.

امیر قلعه نویى که فصل گذشته سرمربى تیم سپاهان بود، پس از شکست مقابل استقالل در جام حذفى طى یک بیانیه از سرمربیگرى سپاهان استفعا کرد و اعالم کرد 
که دوست دارد خیلى زود به اصفهان زیبا برگردد.

هواداران سپاهان اصلى ترین دلیل عدم نتیجه گیرى در این دو فصل مخصوصاً در لیگ نوزدهم را لجبازى هاى قلعه نویى مى دانند و دل خوشى از او ندارند.
قلعه نویى که در این دو فصل على رغم هزینه هاى زیاد و فراهم بودن شرایط نتیجه مطلوبى را با سپاهان نگرفت، در چند وقت اخیر در مصاحبه هایش به سپاهانى ها 

کنایه هایى زده، که این به جذابیت هاى این دیدار مهم مى افزاید.
این دیدار امروز شنبه در ورزشگاه امام على(ع) سیرجان برگزار خواهد شد. 

گل گهر- سپاهان؛ امروز در هفته اول لیگ بیستم

اوج هیجان و انتقام 
در سیرجان

دروازه بان گل گهر سیرجان از شــرایط خوب تیمش و همکارى خوب کنار رقیبش 
علیرضا حقیقى صحبت مى کند.

مهرداد بشاگردى در خصوص جدایى محمد میرى و پیوستن به ذوب آهن 
ادامه داد: تا روزى که نقل و انتقاالت ادامه داشته باشد این بحث ها نیز 
هســت. مطمئنًا با درایت کادر فنى و باشــگاه بهترین تصمیم براى 

بازیکنان گرفته مى شود و حتماً اتفاقات خوبى مى افتد.
دروازه بان گل گهر در خصوص اینکه تمریــن در کنار علیرضا 
حقیقى به چه شکل  اســت؟ عنوان کرد: یک دوست و همکار 
خیلى خوب پیدا کرده ام. در کنار هم تمرین مى کنیم و امیدوارم 

اتفاقات خوبى براى گل گهر رقم بزنیم.
بشــاگردى در پایان در خصوص بازى هفته اول لیگ با سپاهان که امروز 
(شنبه) برگزار مى شود افزود: ســپاهان مربى جدید با ایده هاى نو، خوب 
و همچنین بازیکنان بزرگى دارد. بازى ســختى خواهد بود اما قطعًا تمام 

تالشمان این است بهترین نتیجه را در اولین بازى رقم بزنیم. 

مدیرعامل باشگاه تراکتور از طرح هاى هوادارى باشگاه براى تحقق خواسته هاى پرشورها خبر داد.
 محمد علیپور با اعالم سه خبر خوش براى پرشورها، اظهار کرد: با توجه به درخواست هاى متعدد هواداران 
عزیز، اقداماتى براى تأسیس فروشگاه هاى انحصارى فروش کاالهاى تراکتور انجام شده تا اجناس 
مختلف و اورجینال تیم به راحتى در اختیار هواداران قرار بگیرد. فراخوان شرایط پذیرش نمایندگى هاى 

فروش در سراسر ایران طى روزهاى آینده منتشر مى شود.
وى با اعالم خبر ایجاد تسهیالت ویژه بیمه هوادارى براى پرشورها، گفت: با هماهنگى هاى صورت 
گرفته توانستیم مقدمات امضاى تفاهمنامه اى در جهت بیمه هوادارى براى پرشورها فراهم سازیم تا در 

این طرح، تسهیالت ویژه بیمه اى در اختیار هواداران عزیز قرار بگیرد. 
مدیرعامل باشگاه تراکتور در ادامه افزود: هواداران تراکتور در گرما و سرما همیشه یاور تیمشان بودند و 
حاال وظیفه باشگاه است که یک قدم براى حمایت از آنها بردارد. اطالعات تکمیلى در این خصوص به 

زودى اعالم خواهد شد.
علیپور از افتتاح مدارس فوتبال تیم تراکتور در نقاط مختلف کشور خبر داد و عنوان کرد: با هماهنگى هاى 
صورت گرفته، شعبه آکادمى باشگاه تراکتور در شهرهاى مختلف کشور به زودى راه اندازى مى شود که 

مى شود. این مدارس فوتبال در مرحله اول اطالعات مربوط در این مورد نیز متعاقبًا اعالم 
افتتاح مى شوند و در مرحله دوم در آذربایجان شرقى و استان هاى همجوار 

خواهد کرد. در ســایر نقاط کشــور کار خود را آغاز 

تى تى ها و
 یک عالمه ایده

 میر قلعه نویى در 

کرد و اعالم کرد 

دارند.
 به سپاهانى ها 

زودى اعالم خواهد شد.
علیپور از افتتاح مدارس فوتبال تیم تراکتور در نقاط مختلف کشور خبر داد و عنوان کرد: با هماهنگى هاى
صورت گرفته، شعبه آکادمى باشگاه تراکتور در شهرهاى مختلف کشور به زودى راه اندازى مى شود که

مى شود. این مدارسفوتبال در مرحله اولاطالعات مربوط در این مورد نیز متعاقبًا اعالم 
افتتاح مى شوند و در مرحله دوم در آذربایجان شرقى و استان هاى همجوار 

را آغاز  کار خود نقاط کشــور خواهد کرد. در ســایر

تى تى ها و
زمان حضور مربى جدید سپاهان اصفهان در اردوى این تیم مشخص  یک عالمه ایده

شد.
تیم فوتبال ســپاهان براى انجام بازى هفته اول لیگ بیستم مقابل 
گل گهر،  دیروز جمعه بعدازظهر با پرواز چارتر راهى سیرجان شد تا 

اردوى خودش را در این شهر برپا کند.
گئورگى گولسیانى، مدافع گرجستانى زردپوشان که در تمرینات پیش 
فصل دچار آسیب دیدگى شده، در بازى مقابل گل گهر غایب خواهد 
بود. با توجه به مصدومیت این بازیکن از ناحیه همسترینگ، ممکن 

است دورى او از میادین حدود چهار هفته ادامه داشته باشد.
مرتضى منصورى، مدافع کنارى ســپاهان نیز که دچار مصدومیت 
جزئى شده بود، به مرز آمادگى رسیده و مشکلى براى همراهى تیم 
ندارد. محمد محبى پس از عمل جراحى روى مینیسک زانو، تمریناتش 
را به تازگى آغاز کرده و فعًال در اختیار بدنساز تیم است تا به آمادگى 
الزم دست پیدا کند و به نظر مى رسد او نیز غایب بازى مقابل گل گهر 
خواهد بود. حامد بحیرایى و محسن الغسانى (مهاجم عمانى) به دلیل 
اینکه ممکن است امسال فرصت زیادى براى بازى نداشته باشند، با 
نظر محرم نویدکیا مشکلى براى جدایى ندارند اما این دو فعًال در کنار 
سپاهان تمرین مى کنند تا در نهایت تصمیم قطعى را بگیرند. حضور 

این دو بازیکن در اردوى سیرجان بستگى به نظر سرمربى تیم دارد.
علیرضا مرزبان، مربى با تجربه فوتبال ایران که به تازگى براى کمک 
به نویدکیا همکارى با ســپاهان را آغاز کرده، قرار است طبق برنامه 
ریزى انجام شــده امروز وارد ایران و به اردوى سپاهان در سیرجان 

ملحق شود.
سپاهان مشــخصات تمام بازیکنانش را در ســامانه لیگ برتر ثبت 
کرده و مدارك الزم را در اختیار ســازمان لیگ قرارداده تا مشکلى 
بابت انجام بازى ها نداشــته باشــد. به این ترتیب روح ا... باقرى و 
محمدرضاخلعتبرى دو خرید تابستانى سپاهان مشکلى براى حضور 

در بازى هفته اول ندارند.
زردپوشــان اصفهان طبق برنامه اعالم شده از سوى سازمان لیگ، 
امروز شنبه 17 آبان و از ســاعت 16 و 20 دقیقه به مصاف شاگردان 

امیرقلعه نویى مى روند. 

یکى از بازیکنان حاضر در لیگ بیستم فوتبال، تجربه حضور در 14 
باشگاه مختلف را در کارنامه خود دارد.

مدت زیادى نیست که محمد قاضى 36 ســاله به تیم جدید خود 
منتقل شده است. او این روزها در مس رفسنجان بازى و چهاردهمین 
باشــگاه خود را تجربه مى کند. این انتقال او را در جمع بیشتر جا به 
جایى یک بازیکن به باشــگاه هاى مختلف قرارداده است. البته او 
رکورددار این مسئله نیست اما به بهانه انتقال قاضى به چهاردهمین 
باشگاهش، بازیکنانى را معرفى خواهیم کرد که باشگاه هاى زیادى 

عوض کرده اند.

میالد زنیدپور: 18 باشگاه
هافبک خوزستانى و سابق تیم ملى ایران اکنون 34 ساله است و در 
تیم ساراواك یونایتد در لیگ مالزى حضور دارد. باید او را مارکوپولوى 
فوتبال ایران بنامیم چرا که تاکنون حضور در 18 باشگاه مختلف در 
دوران فوتبالى خود را تجربه کرده است. او کارش را 15 سال پیش 
در فوالد خوزستان شروع کرد و سپس به تیم هاى سایپا، پیکان، راه 
آهن، استیل آذین، داماش، سپاهان، پیکان، ملوان، ذوب آهن، نفت 
مسجدســلیمان، اربیل عراق، آرمى یونایتد تایلند، گسترش فوالد 
تبریز، مادورا یونایتد اندونزى، یوکى ام و در نهایت ساراواك یونایتد 
مالزى منتقل شد تا رکورد بیشترین جا به جایى یک فوتبالیست ایرانى 

را به ثبت برساند. او مارکوپولوى فوتبال ایران است.

محمد قاضى و فرزاد حاتمى: 14 باشگاه
قاضى مهاجم فصل گذشته شهرخودرو با حضور در مس رفسنجان 

چهاردهمین باشگاهش را تجربه مى کند. او از فجرسپاسى کار خود 
را شروع کرد و در ادامه به باشگاه هاى عقاب، هما، فوالد، ذوب آهن، 
پرسپولیس، استقالل، فوالد، صباى قم، نفت تهران، شهرخودرو، 
پیکان، نساجى، شهرخودرو و مس رفسنجان منتقل شد. این نکته 
قابل ذکر است که محمد قاضى در دو مقطع مختلف در شهرخودرو 

حضور داشته است.
فرزاد حاتمى در فصل پیش روى در بادران و لیگ دسته یک حضور 
خواهد داشت. او اکنون 36 ساله است و پیش از این در 13 باشگاه 
مختلف توپ زده است. حاتمى کار خود را در راه آهن شروع کرد و 
در ادامه در تیم هاى قبله جمهورى آذربایجان، سپاهان، صباى قم، 
تراکتور، استقالل، فوالد، پرسپولیس، مس کرمان، ملوان، اکسین 
البرز، پارس جنوبى جم، نفت مسجدســلیمان حضور داشته است. 

حاتمى در دو مقطع در تراکتور توپ زده است.

محسن فروزان: 13 باشگاه
محسن فروزان که فصل گذشــته با محرومیت مواجه شده بود و 
نتوانســت فرصت زیادى براى بازى کردن داشــته باشد، در لیگ 
بیستم به فوالد خوزستان پیوست. او 16 ســال پیش کار خود را از 
پگاه گیالن شروع کرد و در تیم هاى ملوان، داماش، گسترش فوالد، 
تراکتور، استقالل، سیاه جامگان، راه آهن، خونه به خونه، صباى قم، 
پارس جنوبى، تراکتور و فوالد خوزستان حضور داشته است. فروزان 
دو بار به باشگاهى که قبًال در آن کار کرده، بازگشته است. او یک بار 
به گسترش فوالد و یک بار به پارس جنوبى بازگشته اما در کل در 13 

باشگاه مختلف فعالیت داشته است.

بازیکنانى دیگرى را هم مى توان نامبرد که در باشگاه هاى مختلفى 
فعالیت کردند. اســماعیل شــریفات، مهرداد بایرامى، داود نوشى 
صوفیانى و فرید بهزادى کریمى بازیکنانى هســتند که حضور در 

بیستم را در تیم هاى جدید 9 باشگاه را تجربه کرده اند و لیگ 
خود دنبال خواهند کرد.

نایب رئیس بانــوان هیئت فوتبال اســتان تهران 
 گفت: انتظار داریم ســازمان لیگ فوتبال تیم هایى 
که توانمندى هــاى مالى قوى دارنــد و مى توانند 
اسپانســرهاى خوبــى باشــند را در جهت حضور 

تیم هاى بانوان تهرانى سوق دهند.
منصوره سادات هاشــمى در گفتگویى در انتقاد از 
نبودن تیم تهرانى در لیگ برتر فوتبال بانوان سال 
99 اظهار کرد: استان تهران در بخش بانوان در سال 
98 اولین استانى بوده که لیگ فوتبال بزرگساالن 
بانوان را آغاز کرده است. همچنین تنها استانى است 
که مسابقات فوتبال داخلى را انجام داده و تا سال 97 
هم از تیم هاى استقالل استفاده کرده و آذرخش را 
به میان تیم هاى خود آورده و فعالیت هاى بسیارى 

داشته است.
 وى افزود: مــا در بخش هاى مدیریتــى، داورى، 
مربى پــرورى و همچنین نظــارت و نمایندگان 

افتخارات شــایان ذکرى داشته و داریم و خدا 
را شکر فضاى بســیار آرام و مطلوبى را براى 
رشــد و نشــاط بانوان ایجاد کرده ایم اما در 
کنارش انتظار داریم ســازمان لیگ فوتبال 
تیم هایى که توانمندى هاى مالى قوى دارند 
و مى توانند اسپانسرهاى خوبى باشند را در 
جهت حضور تیم هاى بانوان تهرانى ســوق

 دهند.
نایب رئیس بانــوان هیئت فوتبال اســتان تهران 
از تیم هــاى صاحبنام فوتبال اســتان تهران براى 
کمک به بخش بانــوان کمک خواســت و ادامه 
داد: فعالیت هاى چشــمگیرى انجــام داده ایم، اما 
دلمان مى خواهد با حمایت تیم هاى نامدارى مثل 
پرسپولیس، استقالل و ســایر تیم هاى صاحبنام، 
تیم هاى بانوان هم بتوانند فعالیت کنند و تیم هاى 

ما به درخششى که انتظارش را داریم برسند.

مرزبان امروز مى رسد؟

زنیدپور همچنان رکورددار بیشترین جا  به جایى در فوتبال ایران

18 تغییر باشگاه آخه؟!

تشریف بیاورید
 براى کمک به لیگ بانوان

ه دروازه بان گل گهر سیرجان از شــرایط خوب تیمش و
علیرضا حقیقى صحبت مى کند.

مهرداد بشاگردىدر خصوصجدایى محمد می
ادامه داد: تا روزى که نقل و انتقاالت ادامه
هســت. مطمئنًا با درایت کادر فنى و باش
بازیکنان گرفته مى شود و حتماً اتفاقات
دروازه بان گل گهر در خصوص اینک
حقیقى به چه شکل  اســت؟ عنوان
خیلى خوب پیدا کرده ام. در کنار هم
اتفاقات خوبى براى گل گهر رقم بزنیم
بشــاگردى در پایان در خصوص بازى هفته او
(شنبه) برگزار مى شود افزود: ســپاهان مربى
و همچنین بازیکنان بزرگى دارد. بازى ســخت
تالشمان این است بهترین نتیجه را در اولینبا

ن ذکرىداشته و داریم و خدا 
ســیار آرام و مطلوبى را براى 
 بانوان ایجاد کرده ایم اما در 
ریم ســازمان لیگ فوتبال 
مندى هاى مالى قوى دارند 
باشند را در  سرهاى خوبى
هاى بانوان تهرانى ســوق

وان هیئت فوتبال اســتان تهران 
حبنام فوتبال اســتان تهران براى 
بانــوان کمک خواســت و ادامه 
چشــمگیرى انجــام داده ایم، اما 
 با حمایت تیم هاى نامدارى مثل 
قالل و ســایر تیم هاى صاحبنام، 
هم بتوانند فعالیت کنند و تیم هاى 

که انتظارش را داریم برسند.

براى هوادار
 اصًال زود 
نگذشت

مرتضى تبریزى که با مصدومیت 
مواجــه اســت، قــراردادش با 
اســتقالل به پایان رسیده و گویا 
باشگاه هم قصد تمدید آن را ندارد. 
تمدید با بازیکنــان مصدوم وظیفه 
باشگاه اســت که خب مثل خیلى از 
اصول فوتبال حرفه اى، این یکى هم در 

ایران جدى گرفته نمى شود. 
در چنین شــرایطى تبریزى یک استورى 
منتشــر کرده با تیتر «زود گذشــت» که 
به نظر مى رســد نشــان دهنده پایان کار 
او در اســتقالل اســت. البته باید به آقا 
مرتضى گفت دوســت عزیز! براى شما 
زود گذشــت، نه براى هوادارى که بعد 
از آن انتقال جنجالى و پرهزینه، دو سال 
منتظر هنرنمایى جنابعالى بود و در تمام 
این مدت هــم انتظــارش بى حاصل ماند. 
انتقال تبریزى از ذوب آهن به استقالل قطعًا جزو 
ده انتقال شکست خورده یک دهه اخیر است. او 
اگر االن ســالم هم بود با حضور شیخ ، قائدى و 

ارسالن شانسى براى بازى نداشت.

سپاهان یک مربى با ایده هاى نو دارد

همســر زنده یاد پورحیدرى اقدام نادرى در کسب اجازه از او 
براى پوشــیدن پیراهن شــماره 2 را اقدامى با ارزش عنوان

کرد.
 فریده شجاعى، همسر مرحوم پورحیدرى در چهارمین سالگرد 
درگذشت وى گفت: با توجه به شــیوع ویروس کرونا امسال 
نتوانستیم مراســمى برگزار کنیم اما از کســانى که با وجود 
بســته بودن بهشــت زهرا(س) خود را به مــزار منصورخان 
رســاندند تشــکر مى کنم و همیــن باعث تســلى خاطر ما

 مى شود.
شــجاعى درباره قول هاى مدیران مختلف اســتقالل براى 
پرداخــت مطالبات پورحیــدرى هم گفــت: مدیرانى که به 
اســتقالل مى آیند با اهداف خــود مى آینــد و مى خواهند به 
اســتقالل کمک کنند، اما امروزه در ورزش ما کســى 
نیست که قدر اســطوره ها را بداند و یک خط مشى 

و برنامه ریزى براى این عزیزان داشــته باشــد و امروزه اگر 
اســمى از منصور پورحیدرى هســت بخاطر اصحاب رسانه 
است اما از طرف وزارت ورزش برنامه اى وجود ندارد که حق 
و حقوق این عزیزان را بدهد. هــر مدیرعاملى هم آمده قول 
داده که پیگیرى کند اما در نهایت قــدم نهایى اتفاق نیافتاده

 است.
همسر زنده یاد پورحیدرى درباره تماس نادرى و کسب اجازه 
هم گفت: آقاى نادرى، جوان با ارزش استقالل با من تماس 
گرفت ، مى توانست با من تماس نگیرد و خودش این پیراهن 
را بپوشد. این لباس ابدى نیســت و مى توانست این شماره را 
داشته باشد، ایشان لطف کرد و تماس گرفت و با اینکه بسیار 
جوان هستند براى اســطوره اســتقالل ارزش قائل شدند و 
این کار با ارزش را انجام دادند. من هم براى ایشــان آرزوى 

موفقیت کردم.

این لباس ابدى نیست

یک رسانه دانمارکى هافبک ایرانى تیم وایله 
را در تیم منتخب ماه لیــگ فوتبال دانمارك 

قرار داد.
ســایت «tipsbladet» دانمارك با اتمام ماه 
اکتبر و هفته هفتم لیگ برتر فوتبال این کشور 

به معرفى تیم منتخب ماه گذشته پرداخت.
ســعید عزت اللهى، هافبک دفاعى تیم وایله 
بلدکلوپ عملکرد درخشانى را به همراه تیمش 
داشته و اکنون تیم در رده دوم جدول لیگ قرار 
دارد. هافبک ایرانى تاکنون براى تیمش دو گل 
به ثمر رسانده و یکى از مهره هاى تأ ثیرگذار 

بوده است.

سعید براى تیم منتخب
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ابالغ ماده 105 اصالحى 
شماره نامه: 139985602008002765 تاریخ ارســال نامه: 1399/08/03 نظر به اینکه 
آقاى مهدى خانى و بتول آقاسى مالک یک شصتم سهم مشاع باستثناء بهاء ثمنیه اعیانى 
و بتول آقاســى مالک دو- سى ام سهم مشاع باســتثناء بهاء ثمنیه اعیانى از کل پنج سهم 
ششــدانگ پالك 1553 فرعى از 2 - اصلى واقع در فضل آباد بخش یک ثبتى شهرضا در 
اجراى تبصره یک ماده 105 آئین نامه اصالحى قانون ثبت طى درخواست وارده به شماره 
139921702008010839 مورخه 99/7/5 خواستار پرداخت بهاء یک- هشتم اعیانى از 
ششــدانگ پالك فوق الذکر گردیده اند که بهاء مقدار مذکور به نام کبرى نجفى میباشد 
لذا در اجراى تبصره یک ماده 105 آئین نامه اصالحــى قانون ثبت موضوع جهت ارزیابى 
بهاء یک- هشــتم اعیانى پالك فوق توســط کارشناس رسمى دادگســترى طى شماره 
139985602008002423 - 99/7/5 به کانون کارشناسان رسمى استان اصفهان اعالم 
که کانون کارشناسان طى نامه شماره 10/19178/112 مورخه 99/7/20 با ارسال گزارش 
ارزیابى کارشناس مربوطه بها یک- هشتم اعیانى پالك فوق الذکر طبق گزارش ارزیابى 
مذکور کًال به مبلغ دو میلیون ریال ارزیابى شده که مبلغ مذکور توسط متقاضى طى فیش 
شماره 865758 به حســاب 4061013207670192 ســپرده این اداره به نام مالک بهاء 
(کبرى نجفى) واریز شده است که در اجراى تبصره یک ماده 105 مراتب یک نوبت آگهى 
میشود که ذینفع جهت اخذ ســپرده مذکور به این اداره مراجعه نماید و در صورتیکه مدعى 
تضییع حقى از خود میباشد میبایست ظرف مدت یک ماه پس از انتشار این آگهى، به دادگاه 
صالحه مراجعه و گواهى طرح دعوى را به این اداره ارائه نماید هرگاه ظرف مهلت مقررگواهى 
طرح دعوى ارائه نشود اداره ثبت شهرضا نسبت به حذف بهاء باستناد ماده فوق اقدام خواهد 
نمود و در صورت وصول گواهى طرح دعوى در مدت مذکور حذف بهاء یک- هشتم اعیانى 
مقدار فوق الذکر موکول به صدور حکم قضائى میباشــد. م الف: 1037954 ســید اسداله 
موسوى- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا از طرف سید مهدى میرمحمدى/8/127

فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 139985602008002666 تاریخ ارسال نامه: 1399/07/24 نظر به اینکه 
سند مالکیت تمامت یکدانگ مشــاع از ششدانگ پالك ثبتى شــماره: 7539 فرعى از 
2- اصلى که طبق دفتر الکترونیکى شماره 139730302008006156 بنام امیرحسین 
تصدیقى ثبت و سند صادر گردیده اینک نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده: 
13992170200801488- 99/7/14 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلى که امضاء 
شهود آن ذیل شــماره: 2091399- 99/7/14 به گواهى دفترخانه شماره 247 شهرضا 
رسیده است مدعى اســت که ســند مالکیت آن به علت جابجائى مفقود گردیده است و 
درخواست صدور المثناى سند مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک 
اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى 
مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ 
انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا 
سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت 
به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در 
صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1037941 سید اسداله موسوى- مدیر واحد ثبتى 

حوزه ثبت ملک شهرضا از طرف محمدحسن صمصامى/8/128
آگهى مفاد آراء قانون تعیین وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 

فاقد سند رسمى هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و 
امالك اردستان

آراء که در اجراى ماده یک قانون مذکور  توســط هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت 
اسناد و امالك اردستان صادر گردیده و در اجراى ماده 3 قانون مذکور در 2 نوبت به فاصله 
15 روز از طریق روزنامه هاى کثیراالنتشــارمحلى آگهى میشود تا شخص یا اشخاصى 
که به آراى مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین آگهى ظرف مدت 2ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت و اسناد و امالك اردستان تسلیم و رسید اخذ نمایند و از تاریخ تسلیم اعتراض به 
اداره ثبت ظرف مدت یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى محل نموده و 
گواهى تقدیم دادخواست اخذ و به ثبت اردستان تسلیم نمایند در این صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم قطعى دادگاه است. در صورتى که اعتراض در مهلت قانونى واصل 
نگردد و یا معترض گواهى تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومى محل را ارائه نکند ثبت 
اردستان مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید ضمنًا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست.
1)راى شــماره 139960302032000193 مورخ 99/8/8 آقاى عباس محمدى آستانه 
فرزند حسن  کد ملى 1189025523 ششــدانگ یک باب خانه واقع در مزرعه بندآستانه 
پالك 112اصلى علیا اردستان بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 163مترمربع مالک 

رسمى. 
2)راى شماره 139960302032000192 مورخ 99/8/8 خانم مهشید شفیعى  فرزند رضا  
کد ملى 1189302667 ششدانگ یک باب خانه واقع در مزرعه بلو پالك 33اصلى علیا 

اردستان بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 232.10مترمربع مالک رسمى. 
3)راى شماره 139960302032000175 مورخ 99/7/22 خانم نفیسه بقایى اردستانى 
فرزند محمدرضا  کد ملى 1189916134 ششــدانگ یک باب خانه واقع در مزرعه خرم 
آباد پالك 102اصلى علیا اردســتان بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 137مترمربع 

مالک رسمى. 
4)راى شماره 139960302032000179 مورخ 99/7/28 آقاى حسین رمضان پور بام 
سره  فرزند حاجى  کد ملى 1189671281 ششدانگ یک باب خانه واقع در مزرعه وامساره 
پالك 126اصلى علیا اردســتان بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 98.65مترمربع 

مالک رسمى. 
5)راى شــماره 139960302032000178 مورخ 99/7/28 خانــم اعظم ربیعى  فرزند 
غالمرضا  کد ملى 1189355485 ششدانگ یک باب خانه واقع در مزرعه وامساره پالك 
126اصلى علیا اردســتان بخش هفده ثبت اصفهان به مســاحت 54.60مترمربع مالک 

رسمى.م الف : 1037429تاریخ انتشار اول:  99/8/17 تاریخ انتشار دوم:  99/9/2 ذبیح اله 
فدایى-رئیس اداره ثبت اسناد و امالك اردستان/8/129

تحدید حدود اختصاصى 
چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب دکان پالك شماره 1741/2 واقع در قطعه 2نجف 
آباد بخش یازده ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام ســکینه کرباسى نجف آبادى  
فرزنداسداله و شرکا  در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده 
اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید  حدود 
مالک مرقوم در روزچهار شــنبه مورخ 1399/09/12 ساعت 8 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد از تعطیلى 
انجام مى پذیرد . لذا به موجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطار مى گردد که 
در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا ســى (30) روز پذیرفته خواهد شد 
. م الف: 1038505تاریخ انتشار :  1399/08/17- مهدى صادقى رئیس اداره ثبت اسناد 

وامالك نجف آباد/8/131
تحدید حدود اختصاصى 

چون تحدید حدود ششدانگ یک  باب خانه پالك شماره 1741/1 واقع در قطعه 2نجف 
آباد بخش یازده ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام ســکینه کرباسى نجف آبادى  
فرزنداسداله و شرکا  در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده 
اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید  حدود 
مالک مرقوم در روزچهار شــنبه مورخ 1399/09/12 ساعت 8 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد از تعطیلى 
انجام مى پذیرد . لذا به موجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطار مى گردد که 
در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا ســى (30) روز پذیرفته خواهد شد 
.م الف : 1038506 تاریخ انتشار :    1399/08/17مهدى صادقى رئیس اداره ثبت اسناد 

وامالك نجف آباد/8/132
تحدید حدود اختصاصى 

چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب خانه پالك شماره 22/53فرعى از 22/26 واقع در 
قطعه 4نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام محمود حشمتى 
نجف آبادى  فرزند حشــمت اله وغیره  در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى 
ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى 
نامبرده تحدید  حدود مالک مرقوم در روزسه شنبه مورخ 1399/09/11 ساعت 8 صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز 
بعد از تعطیلى انجام مى پذیرد . لذا به موجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطار 
مى گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته 
خواهد شد . م الف :1038507تاریخ انتشار :    1399/08/17-مهدى صادقى -   رئیس اداره 

ثبت اسناد وامالك  نجف آباد/8/133
تحدید حدود اختصاصى 

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالك شماره 22/55واقع در قطعه 4نجف آباد 
بخش یازده ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام فرهــاد غیور  فرزند مانده على در 
جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور 
قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید  حدود مالک مرقوم 
در روزسه شــنبه مورخ 1399/09/11 ساعت 8 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد 
آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعــد از تعطیلى انجام مى 
پذیرد . لذا به موجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاوریــن اخطار مى گردد که در روز و 
ســاعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد شد . م الف 
:1038508تاریخ انتشار :    1399/08/17-مهدى صادقى -رئیس اداره ثبت اسناد وامالك  

نجف آباد/8/134
تحدید حدود اختصاصى 

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین پالك شماره 314/10 واقع در قطعه 5نجف 
آباد بخش یازده ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام یحیى معین نجف آبادى  فرزند 
رضا  در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور 
قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید  حدود مالک مرقوم در 
روزسه شنبه مورخ 1399/09/11 ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و در 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد از تعطیلى انجام مى پذیرد . لذا به 
موجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطار مى گردد که در روز و ســاعت مقرر در 
محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد شد . م الف :1038510تاریخ انتشار 

:    1399/08/17-مهدى صادقى -  رئیس اداره ثبت اسناد وامالك  نجف آباد/8/135 
تحدید حدود اختصاصى 

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب مغازه پالك شــماره 102فرعى از 129/8 واقع در 
قطعه 3نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام امیر حیدرى فرزند 
حسن وغیره در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک 
بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید  حدود 
مالک مرقوم در روزســه شنبه مورخ 1399/09/11 ســاعت 8 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد از تعطیلى 
انجام مى پذیرد . لذا به موجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطار مى گردد که 
در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا ســى (30) روز پذیرفته خواهد شد 
. م الف:1038513تاریخ انتشار :  1399/08/17مهدى صادقى -رئیس اداره ثبت اسناد 

وامالك  نجف آباد/8/136
تحدید حدود اختصاصى 

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالك شماره 213/2 واقع در قطعه 11نجف آباد 
بخش یازده ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام غالمعلى ربانى نجف آبادى  فرزند 
محمدابراهیم  در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک 
بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید  حدود 
مالک مرقوم در روزدو شنبه مورخ 1399/09/10 ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد از تعطیلى انجام 
مى پذیرد . لذا به موجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطار مى گردد که در روز 
و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد شد .م الف 
:1038516 تاریخ انتشار :    1399/08/17-مهدى صادقى -رئیس اداره ثبت اسناد وامالك  

نجف آباد/8/137
تحدید حدود اختصاصى 

چون تحدید حدود ششدانگ یک  قطعه زمین پالك شماره 1865 واقع در قطعه 1نجف 
آباد بخش یازده ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام ورثه یداله ودودى فرزند حسین  
در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور 
قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید  حدود مالک مرقوم 
در روزسه شــنبه مورخ 1399/09/11 ساعت 8 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد 
آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعــد از تعطیلى انجام مى 
پذیرد . لذا به موجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاوریــن اخطار مى گردد که در روز و 
ســاعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا ســى (30) روز پذیرفته خواهد شــد . م 
الف:1038517تاریخ انتشــار :    1399/08/17-مهدى صادقى -رئیس اداره ثبت اسناد 

وامالك  نجف آباد/8/138
تحدید حدود اختصاصى 

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالك شماره 1390/1 واقع در قطعه 10نجف 
آباد بخش یازده ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتــى به نام محمدعلى مهران زاده فرزند 
غالمرضا در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک 
بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید  حدود 
مالک مرقوم در روزدو شــنبه مورخ 1399/09/10 ســاعت 8 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد از تعطیلى 
انجام مى پذیرد . لذا به موجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطار مى گردد که 
در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد شد . 
م الف:1038518تاریخ انتشار :   1399/08/17مهدى صادقى  - رئیس اداره ثبت اسناد 

وامالك نجف آباد/8/139  
تحدید حدود اختصاصى 

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک پالك شماره 292 واقع در قطعه 10نجف 
آباد بخش یازده ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام وراث بانوبیگم جان پورعزیزى 
فرزند رجبعلى وغیره در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده 
اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید  حدود 
مالک مرقوم در روزدو شنبه مورخ 1399/09/10 ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد از تعطیلى انجام 
مى پذیرد . لذا به موجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطار مى گردد که در روز 
و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد شد . م الف 
:1038519تاریخ انتشار : 1399/08/17مهدى صادقى -  رئیس اداره ثبت اسناد وامالك  

نجف آباد/8/140
تحدید حدود اختصاصى 

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالك شماره 1531/44 واقع در قطعه 10نجف 
آباد بخش یازده ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام محمدرضا اســدى فرزند حیدر 
وغیره در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا به 
دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید  حدود مالک 
مرقوم در روزدو شنبه مورخ 1399/09/10 ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعــد از تعطیلى انجام مى 
پذیرد . لذا به موجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاوریــن اخطار مى گردد که در روز و 
ســاعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد شد . م الف 
:1038520تاریخ انتشار :    1399/08/17-مهدى صادقى -رئیس اداره ثبت اسناد وامالك 

نجف آباد/8/141  
                 تحدید حدود اختصاصى 

 چون تحدید حدود ششدانگ قطعه ملک مشجر پالك شماره 170/8 واقع در قطعه 9نجف 
آباد بخش یازده ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام وحید کیومرث نجف آبادى فرزند 
محمود در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا 
به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید  حدود مالک 
مرقوم در روزدو شنبه مورخ 1399/09/10 ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد از تعطیلى انجام مى پذیرد 
. لذا به موجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر 
در محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا مجاوریــن مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد شد . م الف:1038521تاریخ 
انتشار :    1399/08/17مهدى صادقى -رئیس اداره ثبت اسناد وامالك نجف آباد/8/142 

                 تحدید حدود اختصاصى 
چون تحدید حدود ششدانگ یک  یکباب خانه پالك شماره 1741 واقع در قطعه 2نجف 
آباد بخش یازده ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام ســکینه کرباسى نجف آبادى  
فرزنداسداله وشرکا  در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده 
اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید  حدود 
مالک مرقوم در روزچهار شــنبه مورخ 1399/09/12 ساعت 8 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد از تعطیلى 
انجام مى پذیرد . لذا به موجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطار مى گردد که 
در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا ســى (30) روز پذیرفته خواهد شد 
.م الف :1038522 تاریخ انتشــار :    1399/08/17مهدى صادقى رئیس اداره ثبت اسناد 

وامالك  نجف آباد/8/143
              تحدید حدود اختصاصى 

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب مغازه پالك شماره 25 فرعى از 536/2 واقع در قطعه 
10نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام محمدحسین حاج امینى 
نجف آبادى  فرزند اسداله در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل 
نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید  
حدود مالک مرقوم در روزدو شنبه مورخ 1399/09/10 ساعت 8 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد از تعطیلى 
انجام مى پذیرد . لذا به موجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطار مى گردد که 
در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد شد . م 
الف :1038523 تاریخ انتشار :    1399/08/17- مهدى صادقى - رئیس اداره ثبت اسناد 

وامالك  نجف آباد/8/144
تحدید حدود اختصاصى 

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالك شــماره 8/2 واقع در قطعه 10نجف آباد 
بخش یازده ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام حسینعلى کارشناس فرزند ابوالقاسم 
در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور 
قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید  حدود مالک مرقوم در 
روزدو شنبه مورخ 1399/09/10 ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و در 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد از تعطیلى انجام مى پذیرد . لذا به 
موجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در 
محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدى تا ســى (30) روز پذیرفته خواهد شد . م الف :1038524تاریخ 
انتشار :    1399/08/17مهدى صادقى-   رئیس اداره ثبت اسناد وامالك  نجف آباد/8/145

تحدید حدود اختصاصى 
چون تحدید حدود ششدانگ یک بابخانه شماره 491/19مجزى شده از 491/5 واقع در 
قطعه 6نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام نجفقلى عباسى 
جوزدانى  فرزند اسداهللا  در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل 
نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید  
حدود مالک مرقوم در روزچهار شنبه مورخ 1399/09/12 ساعت 8 صبح در محل شروع و 
به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد از تعطیلى 
انجام مى پذیرد . لذا به موجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطار مى گردد که 
در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد شد . م 
الف :1038525- تاریخ انتشار :    1399/08/17- مهدى صادقى- رئیس اداره ثبت اسناد 

وامالك  نجف آباد/8/146
تحدید حدود اختصاصى 

چون تحدید حدود ششدانگ یک بابخانه شماره 5فرعى از 602/1واقع در قطعه 6نجف 
آباد بخش یازده ثبت اصفهان که طبق آراء شماره 6317 و6318-1398/07/07قانون 
تعیین تکلیف به نام خانم ریحانه ربیعیان نجف آبادى وحســن حاج على عسگرى نجف 
آبادى بالسویه فرزندان محمود ویداله مفروز وطبق پرونده ثبتى  در جریان ثبت است به 
علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دســتور قسمت اخیر ماده 15 
قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید  حدود مالک مرقوم در روزچهارشنبه شنبه 
مورخ 1399/09/12 ساعت 8 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد و در صورت 
مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد از تعطیلى انجام مى پذیرد . لذا به موجب 
این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطار مى گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل 
حضور یابند اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدى تا ســى (30) روز پذیرفته خواهد شد . م الف : 1038526تاریخ 
انتشار :    1399/08/17مهدى صادقى -  رئیس اداره ثبت اسناد وامالك نجف آباد/8/147  

تحدید حدود اختصاصى 
چون تحدید حدود ششــدانگ یک قطعه ملک  پالك شــماره 877/13 واقع در قطعه 
10نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام فاطمه رحیمى حاجى 
آبادى فرزند ابراهیم در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده 
اینک بنا به دســتور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید  
حدود مالک مرقوم در روزدو شنبه مورخ 1399/09/10 ساعت 8 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد از تعطیلى 
انجام مى پذیرد . لذا به موجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطار مى گردد که 
در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد شد . 
م الف :1038528تاریخ انتشار :    1399/08/17-مهدى صادقى -  رئیس اداره ثبت اسناد 

وامالك  نجف آباد/8/148

آگهى تغییرات
شــرکت فراز فرود پرنیا شرکت سهامى 
خاص به شماره ثبت 50201 و شناسه ملى 
10260686720 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومــى عادى بطور فــوق العاده 
مــورخ 1399/06/05 تصمیمــات ذیل 
اتخاذ شد : مصطفى اسدى به شماره ملى 
1159877475 و محمدرضا اســدى به 
شماره ملى 1150086017 و عبداله اسدى 
به شــماره ملى 1159961548 بعنوان 
اعضاى اصلى هیئــت مدیره براى مدت دو 
سال انتخاب گردیدند. سعید سعیدى به کد 
ملــى 1150086017 و فضل کاظمى دره 
بیدى کد ملى 1159961034 به ترتیب به 
سمت بازرسان اصلى و بازرس على البدل 
شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. 
روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان به منظور 
درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (1035024)

تاسیس 
شرکت سهامى خاص معدن گستران عقیق خاورمیانه درتاریخ 1399/07/27 به شماره ثبت 65902 به شناسه ملى 14009518555 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :انجام فعالیت هاى معدنى و صنعتى و بازرگانى از قبیل 
عملیات اکتشاف و استخراج و بهره بردارى و فرآورى کلیه کانسارهاى معدنى(بجز استخراج و اکتشاف و بهره بردارى از معادن نفت و گاز و پتروشیمى)، 
انجام امور صنعتى با ایجاد کارخانجات و کارگاه هاى تولیدى و فرآورى مربوط به معدن، انجام امور بازرگانى از هرقبیل مانند خرید و فروش و واردات و 
صادرات مواد معدنى خام و فرآورى شده و ماشین آالت و ابزارآالت و تجهیزات مربوط به معدن، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کاالهاى مجاز 
بازرگانى، شــرکت در مزایده ها و مناقصه هاى داخلى و دولتى و خصوصى اعم از داخلى و خارجى، اخذ و اعطاى نمایندگى به اشخاص حقیقى و حقوقى 
داخلى و خارجى، خرید سهام شرکت هاى فعال براى شرکت، ایجاد دفتر و شــعب در داخل و خارج از کشور، اخذ وام و تسهیالت از بانک هاى دولتى و 
خصوصى صرفا جهت تحقق اهداف شرکت، تامین نیروى انسانى متخصص و غیرمتخصص به صورت موقت، اخذ و اعطاى نمایندگى از شرکت هاى 
دولتى و خصوصى، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت 
به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله هزار جریب ، خیابان شیخ صدوق جنوبى ، کوچه 
چهاردهم [14] ، پالك - 88 ، طبقه اول کدپستى 8168713751 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 200 
سهم 5000 ریالى تعداد 200 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 99/4428 مورخ 1399/06/05 
نزد بانک صادرات شعبه خیابان اسپادانا با کد 1904428 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم زهرا صفارى به شماره ملى 1111216320 
و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقاى على برنجیان به شماره ملى 1286036968 و به سمت 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى علیرضا خانجانى به شماره ملى 1290907455 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان 
حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء 
مدیرعامل و یکى از اعضاى هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشــد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى مرتضى هادیان به 
شماره ملى 1100051805 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى آقاى على اله دادى به شماره ملى 5750049493 به سمت بازرس على البدل 
به مدت یک سال مالى روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور 

پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1034757)

آگهى تغییرات
شرکت فراز فرود پرنیا شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 50201 و شناسه ملى 10260686720 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/06/05 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت به ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله مهدى آباد ، کوچه تابش ، کوچه شهیدعلیرضا میرمحمدصادقى13 [10] ، 
پالك 135 ، طبقه همکف کدپستى 8196746658 انتقال یافت و ماده اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1035022)

آگهى تغییرات
شرکت خدماتى توسعه برش نصف جهان 
سهامى خاص به شــماره ثبت 40733 و 
شناســه ملــى 10260584264 بــه 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1399/07/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
طبق اختیار تفویض شده از مجمع عمومى 
فوق العــاده 1399/07/23 در خصوص 
افزایش سرمایه به هیئت مدیره، سرمایه 
شرکت از محل واریز نقدى و صدور سهام 
جدید (طى گواهى بانک ملى شعبه خیابان 
نشاط اصفهان به شماره 990068 مورخ 
1399/07/24) از مبلــغ 500000000 
ریــال بــه مبلــغ 5000000000 ریال 
افزایش یافت و ماده 5 اساســنامه بدین 
شرح اصالح شد: ســرمایه شرکت مبلغ 
5000000000 ریال نقدى است منقسم 
به 500000 ســهم 10000 ریالى با نام 
عادى که تماما پرداخت شده است. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1035398)

آگهى تغییرات
 شــرکت خدماتى توســعه برش نصــف جهان 
سهامى خاص به شــماره ثبت 40733 و شناسه 
ملى 10260584264 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى عــادى به طور فــوق العاده مورخ 
1399/07/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شهین 
غیور نجف آبادى به کدملى 1090973039 و سجاد 
توکلى به کدملى 1292491329 بترتیب بسمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت یک 
سال انتخاب شدند. - روزنامه کثیر االنتشار نصف 
جهان جهت درج آگهى هاى شرکت انتخاب گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1035403)

فقدان مدارك
ســند کمپانى و برگ ســبز خودرو 
سوارى پژو تیپ ROA  – مدل 1385 
 CNG (دوگانه ســوز) بنزین – گاز
به شماره موتور 11685051124 
و شماره شاســى 61312625 به 
شماره پالك 43 – 511 م 32 متعلق 
به حسین صالحى  کهریز سنگى به 
شماره ملى 1091688109 فرزند 
حسن مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد.
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آیا مى دانید کفش هایى که به پا مى کنید و طى روز با آن به هر 
مکانى قدم مى گذارید، چه نقشى در گسترش،  انتشار و تشدید 

همه گیرى ویروس کووید-19 دارد؟
احتماًال حواس خود را ششــدانگ معطوف ماشین لباسشویى 
خود کــرده اید تا با آن لبــاس هاى خود را شســته و عارى از 
ویروس کنید چرا که مى دانید کرونا ویروس روى سطوح لباس 
تا ساعاتى زنده مى ماند. اما نظرتان راجع به کفش هایى که به 
پا مى کنید چیست؟ گزارشى که به تازگى توسط مرکز کنترل 
و پیشــگیرى بیمارى هاى  آمریکا(CDC) منتشر شد اثبات 
مى کند که  ویروس مذکور مى تواند به صورت بالقوه از طریق 

کفش افراد منتقل شود. 
در این مطالعه، محققان نمونه هایى از سطوح مختلف را در یکى 
از بیمارستان هاى ووهان چین -مرکز اولیه شیوع بیمارى- تهیه 
کردند. نیمى از نمونه هاى گرفته شده از کفش ها از نظر ویروس 
مثبت بودند و در نتیجه محققان اعالم کردند که ممکن است 

کف کفش به عنوان ناقل بیمارى عمل کند.
دکتر «مونى»، اپیدمیولوژیست بخش پیشگیرى از بیمارى هاى 
عفونى در یک مرکز پزشکى در کالیفرنیا در این مورد مى گوید: 
پاهاى شما بخش تمیزى از بدن شما نیستند. کفش هایى نیز که 
به پا مى کنید چندان تمیز نیستند. بسیارى از کفش ها از موادى 
ساخته شده که به راحتى امکان تولیدمثل را در اختیار ویروس ها 
قرار مى دهد.  قطرات عفونى و ویروســى لزومًا در یک قسمت 
کفش حضور ندارند اما از آنجایى که زیر کفش در تماس مستقیم 
با زمین است این احتمال بیشتر است که کثیف ترین بخش باشد؛ 
با این حال، احتمال زیادى وجود دارد که هر نوع ویروس احتمالى 

در زیر کفش ها، به قسمت باالیى و کنارى آن نیز سرایت کند.
البته تحقیقات در این زمینه چندان کامل نیست؛ بدین معنا که ما 

با اطمینان نمى توانیم بگوییم ویروس موجود در کفش ها زنده 
و فعال است یا مرده. بررسى اخیر تنها نشان مى دهد ویروس در 
کفش ها موجود است. همچنین در این بررسى مشخص نشده 
که چه مقدار ویروس براى ظهور یــک عفونت در بدن، کافى 
است؟ صرفًا یافتن ویروس بر روى اشــیاى بى جان به معناى 

بروز عفونت نیست. 
کارشناسان توصیه مى کنند بهتر اســت هنگام ورود به منزل 
کفش خود را در جایــى دورتر مثل حیاط از پــا درآورده و وارد 
خانه نکنید؛ به ویژه اگر کودك خردســال و یا فردى با بیمارى 
زمینه اى در خانه دارید. به محــض اینکه از پیاده روى یا رفتن 

به فروشگاه به خانه برگشتید کفش هاى خود را درآورده و آنها 
را در مکانى جداگانه و تعیین شــده قرار دهیــد. تماس هواى 
گرم و خشک بهترین و ســریع ترین راه براى غیرفعال شدن 
ویروس هاست. حتمًا دقت کنید پاى شــما تماسى با قسمت 

بیرونى کفش نداشته باشد.

وقتى کفش ها  ارابه گردشگرى کرونا مى شود

بسیارى از ما درباره خواص مفید و ارزش غذایى پوست لیمو اطالعى نداریم، بنابراین بهتر است قبل از دور انداختن پوست لیمو کمى به خواص آن فکر 
کنیم، چرا که حتى پوست لیمو نیز بسیار مفید است.

 ارزش غذایى پوست لیموترش براى سالمت بسیار زیاد است. پوســت لیمو پنج تا ده برابر آب لیمو ویتامین دارد. از جمله خواص لیموترش مى توان به 
موارد زیر اشاره کرد. پیشگیرى از سرطان پوست: پوست لیموترش حاوى میزان باال لیمونن است که مى تواند از ابتال به سرطان پوست پیشگیرى کند.

کنترل وزن: میزان باال پلى فنول هاى موجود در پوست لیمو مى تواند به حفظ وزن سالم کمک کند. همچنین مى تواند به خالصى از چربى هاى اضافى 
تجمع یافته در کبد هم کمک کند.

افزایش مقاومت انسولین: زمانى که بدن قادر به واکنش به عملکرد هورمون انسولین نباشد، میزان قندخون افزایش یافته که منجر به شرایطى موسوم به 
پیش دیابت مى شود. پوست لیموترش مى تواند موجب تقویت مقاومت انسولین شود. چراکه حاوى پلى فنول هاى است که با هدف قراردادن تجمع چربى 
در ناحیه شکمى به بهبود این مشکل کمک مى کند. پیشگیرى از سرطان روده: پوست مرکباتى نظیر لیمو و پرتقال حاوى خواص ضدسرطانى قوى اى 
هستند. آنها حاوى مقادیر زیاد فالوونوئیدهاى موسوم به پلى متوکسى فالوون هستند که رشد تومور در روده را هدف قرار مى دهند. همچنین سرشار از 

هسپریدین و دیوسمین هستند که به پیشگیرى از ابتال به سرطان کمک مى کنند.

خواص 
پوست 

لیموترش 
از میوه اش 
بیشتر است

معروف اســت که تنهایى و انزواى اجتماعى بر سالمت روانى و 
جسمى افراد مسن تأثیر منفى مى گذارد. اکنون محققان دانشگاه 
بریتیش کلمبیا دریافته اند که انزواى اجتماعى از طریق روش هاى 
مختلف از جمله افزایش خطر ابتال به فشــار خون باال در زنان بر 

سالمت آنان تأثیر مى گذارد.
محققان کشف کرده اند که زنان میانســال و سالخورده که فاقد 
ارتباطات اجتماعى هســتند بیشــتر از مردان در معرض ابتال به 
فشارخون باال به عنوان یک عامل خطرناك بیمارى هاى قلبى و 
علت اصلى مرگ در زنان قرار دارند. «آنالین کنکلین» پژوهشگر 
ارشد این تحقیق مى گوید: تحقیقات ما نشــان مى دهد زنان در 
صورت انزوا در میانسالى یا باالتر به طور ویژه در معرض خطر ابتال 

به فشار خون باال قرار دارند.
میانگین فشــار خون سیســتولیک در بین زنانى که تنها زندگى 
مى کنند و از نظر اجتماعى فعال نیستند، بیشــتر است و به گفته 
محققان زنان تنها در همه گروه هاى سنى بیشترین خطر ابتال به 

پرفشارى  خون را دارند.
کانکلین گفت: در میان زنان، افزایش فشار خون مرتبط با فقدان 
ارتباطات اجتماعى مشابه میزان ابتال بر اثر مصرف ضد التهاب هاى 
غیر اســتروئیدى، افزایش آلودگى سدیم یا افزایش وزن است که 
این یک عامل خطرناك براى ابتالى زنان به بیمارى قلبى یا سکته 

مغزى است.
تحقیقات قبلى توسط کانکلین نشان مى داد که زنان مجرد، بیوه 
و مطلقه بیشتر در معرض خطر چاقى شکمى و چاقى عمومى قرار 
دارند، حال آنکه مردانى که تنها زندگى مى کنند و داراى یک شبکه 

اجتماعى کوچک تر هستند، کمتر در معرض چاقى قرار دارند.

بالهایى که تنهایى بر سر 
زنان مى آورد

سفید شدن موها در سن زیر 40 ســال دالیل مختلفى دارد و طبیعى نیست. اگر 
موهاى شخصى در کمتر از 40 سالگى شروع به سفید شدن کند باید براى درمان آن 
اقدام کند زیرا ممکن است علت سفیدى زودرس موها، نوعى بیمارى باشد. سفید 
شدن مو در سنین زیر 40 سال طبیعى نیست و یکى از علل آن مى تواند استرس 
زیاد و کاهش قواى جسمانى افراد همینطور افزایش میزان خشکى ماده تشکیل 

دهنده مو باشد. 
ژنتیک نقش مهمى در سفید شدن زودهنگام موها دارد. در نژاد افراد مى توان تأثیر 
ژنتیک را مشاهده کرد که پیرى زودرس و سفید شدن موها مى تواند از نسل قبل 
به ارث رسیده باشد. در این صورت ژنتیک فرد مشخص مى کند سفیدى موها و یا 

سفیدى زودرس موها در چه سنى اتفاق مى افتد.
برخى از داروها در سفیدى زودهنگام موها در گیجگاه و ابروها مى شود. مثًال چند ماه 
بعد از مصرف داروهاى کلروکین و هیدروکسى کلروکین در بیماران روماتیسمى، 
سنتز فئومالنین در افرادى که موهاى بور دارند مختل مى شود و موها رو به سفیدى 

مى گرایند که با قطع مصرف این نوع داروها رنگ طبیعى موها باز مى گردد.
کمبود ویتامین B12 یا اختالالت هیپوفیز و تیروئید از عوامل ســفیدى زودرس 
موها محسوب مى شوند. اگر سفیدى موها به این دالیل باشد قابل درمان و برگشت 

پذیر است.
اختالالت تغذیه اى ماننــد کمبود پروتئین و کالــرى، همچنین کمبود برخى از 
اسیدهاى آمینه ضرورى، کمبود ویتامین هایى مانندB12 ، B6 و D؛ کمبود امالح 
مانند روى، کلسیم، مس و سلنیم تأثیر زیادى در ســفید شدن موها دارد. کمبود 
آهن به تنهایى موجب سفید شدن موها نمى شود و فقط در ریزش موها تأثیر دارد.

تجمع مالنین (گروهى از رنگدانه هاى طبیعى موجود در بسیارى از موجودات زنده) 
در بسیارى موارد یکى از دالیل سفیدى زودرس موها بوده است. تجمع مالنین به 

دلیل کمبود عناصر غذایى و پروتئین ها اتفاق مى افتد.
کشیدن سیگار موجب فرایند اسیداتیو استرس مى شود که در نتیجه منجر به غیر 

فعال شدن مالنوسیت ها و سفیدى زودرس موها مى شود.
هورمون هاى بدن در بروز پدیده هاى فیزیولوژیک بدن بسیار مؤثر هستند و هرگونه 
تغییرى در تعادل آنها موجب بروز پدیده هاى مختلف مانند سفیدى زودرس موها 
مى شود. به همین دلیل اختالالت هیپوفیزى و تیروئیدى منجر به سفیدى زودرس 

موها مى شوند.
استرس زیاد و کاهش قواى جســمانى یکى از دالیل سفید شدن موها در جوانى 

است.
افزایش خشکى ماده تشکیل دهنده موها از دالیل دیگر سفید شدن موهاست.

میزان سفیدى موها در افراد مبتال به کم کارى تیروئید بیشتر از افراد عادى است که 
در زنان بیشتر از مردان رواج دارد.

 ،B12 کمبود آهن موجب کم خونى مى شود. این مسئله به همراه کمبود ویتامین
به سفید شدن سریع تر موها مى انجامد.

بیمارى عروق کرونر نیز یکى از عوامل مؤثر در سفیدى زودرس موهاست. افراد 
مبتال به این بیمارى میزان موى سفید بیشترى نسبت به دیگران دارند.

در برخى موارد استفاده از شامپوهاى نامناسب باعث سفیدى زودرس موها مى شود.

سفید شدن مو قبل از 40 سالگى
 علل جدى دارد

مصرف مایعات و چاى و نوشــابه همراه با غذا و تا یک ساعت قبل و بعد از غذا، 
مصرف ساالد و ماســت و ترشــى با غذا، درهم خورى یعنى مصرف همزمان 
غذاهاى مختلف و دســر و میوه ها، سیگار و قلیان، شــنبلیله و کنجد و روغن 
آن، غذاهاى فســت فود، سوســیس و کالباس، چیپس و پفک، قارچ، گوشت 
گاو و گوساله، کنسروها، سیب زمینى سرخ شــده و سایر سرخ کردنى ها، الویه، 
ماکارونى، الزانیا، آش و سوپ رشته، شیرینى جات، غذاهاى چرب، نعناع، قهوه، 
نسکافه، نوشــابه، مرکبات و آب آنها، گوجه فرنگى و فلفل قرمز و سیاه از جمله 

خوراکى هاى مضر و تشدیدکننده ریفالکس هستند.
غذا باید به خوبى جویده شــود تا کامًال با بزاق دهان آغشته و به هضم بهتر غذا 
کمک کند. ایده آل است 20 تا 30 بار غذا را بجوید تا حدى که به راحتى قورت 
داده شود. هنگام گرسنگى واقعى غذا خورده شود. بهتر است بین شام تا خواب 
دو ساعت فاصله باشد و انجام ورزش یک ســاعت پس از غذا توصیه مى شود. 
مرباى به، مرباى سیب، مرباى بالهنگ، مرباى پوست پسته و بادام، مویز، کرفس 

و گشنیز مفیدند. گوشت هاى مفید شامل جوجه مرغ، کبک، دراج و تیهو است.
بهترین غذاى مفید براى این بیماران جوجه مرغ اســت که مى توان با توجه به 
مزاج با دارچین و زعفران، زیره سبز و سیاه، سماق و آبلیمو یا آب انار مصرف کرد. 
غذاهاى مفید دیگر جوجه کباب، گوشت و مرغ پخته شده، چلوگشنیز و زرشک 
پلو است. صبحانه مورد توصیه، نان برشته سنگک همراه با مقدار کم کره محلى 
و مرباى به یا مرباى سیب و بالهنگ است. نوشیدنى هاى مناسب هم آب به، آب 

سیب، دمنوش به و شربت انار است.

کارها و غذاهاى
 تشدیدکننده ریفالکس

یک متخصص و جراح ارتوپدى در شــهرکرد با اشاره به 
اینکه زمان استفاده از آموزش هاى تحصیلى از طریق تبلت 
یا تلفن همراه باید کوتاه اما متناوب 
باشد گفت: دســتگاه تبلت یا 
گوشى باید همسطح چشم 
باشد، به این نحو که پشت 
و گردن در حالت صاف قرار 

گیرد.
حبیــب پیرعلى درخصوص 
مجازى شدن آموزش 
تحصیلــى و اثرات 

آن بر گردن در دانش آموزان اظهار کرد: زمانى که گردن 
به جلو و پایین خم مى شود، عالئم درد تشدید شده و براى 
مقابله با این کار الزم است آموزش هایى به دانش آموزان 
داده شــده و بر اهمیت سالمتى شــان نیز تأکید شود که 
همزمان با یادگیرى مسائل آموزشى مشکلى دانش آموزان 

را تهدید نکند.
این متخصص و جراح ارتوپدى با اشاره به اینکه دریافت 
آموزش ها از صفحات مجازى باید در فواصل متعدد باشد، 
خاطرنشــان کرد: زمان باید کوتاه اما متناوب باشــد تا از 
فشار بر دستگاه اسکلتى جلوگیرى شود. وى بهترین 
حالت براى استفاده از گوشى یا تبلت را به صورت 
درازکش دانست و افزود: دستگاه تبلت یا گوشى باید 
همسطح چشم باشد به این نحو که پشت و گردن در 
حالت صاف قرار گیرد، توصیه مى شود فرد هرچند لحظه 
یک بار چشم ها و گردن خود را به نقاط  مختلف بچرخاند 

تا اوًال این صفحات بر بینایى تأثیر سوء نداشته باشد و ثانیًا 
مشکلى براى گردن پیش نیاید.

پیرعلى درخصوص نحوه اســتفاده از گوشــى در حالت 
خوابیده توضیح داد: فرد باید به پشــت یا به پهلو باشد، در 
حالت پهلو نیز سر خود را بر دستگاه خم نکند، در حالتى که 
کودك به شکم خوابیده و گوشى یا تبلت در جلو او باشد، 
قطعًا تشــدید درد را براى وى در پى خواهد داشت، زیرا 

مجبور است سر خود را به جلو خم کند.
وى با بیان اینکه انجام حرکات کششــى گردن نیز مؤثر 
است، گفت: افراد به مدت ســه تا پنج دقیقه در طول روز 
چانه خود را به دو شانه خود نزدیک کنند، شانه هاى خود 
را باال آورده و به دو گوش خود برسانند، البته الزم به ذکر 
است که این حرکات نباید بدون فشار باشد، چرا که سبب 
ایجاد اسپاسم یا درد مى شود، به عالوه انجام حرکات زیاد 

نیز براى دانش آموزان خسته کننده است.

راه حل درد گردن دانش آموزان در روزهاى کرونایى

خستگى یکى از شایع ترین عالیم ابتال به کروناست که معموًال به دلیل شباهت آن با دیگر 
حاالت خستگى، نادیده گرفته مى شود و افراد تنها با مشاهده خستگى، زیر بار قرنطینه کردن 

خود نمى روند. اما خستگى ناشى از ابتال به کرونا چه ویژگى هایى دارد.
اگر بیش از حد خسته اید، بدانید که تنها نیستید اما باید بدانید که از استرس گرفته تا ورزش و 
حتى افسردگى مى تواند باعث خستگى شدید شما شود. در این میان اما نباید کووید- 19 را 
به عنوان عامل اصلى و یکى از عالیم شایع این روزها نادیده بگیرید. به نوعى مى توان در 75 
درصد بیماران مبتال به کرونا عالمت خستگى را مشاهده کرد. اما به خاطر داشته باشید که هر 

خستگى اى نمى تواند عالمت کرونا باشد.
البته این الزامًا بدان معنا نیســت که شما حتمًا به دلیل خســتگى غیر عادى مبتال به کرونا 
شده اید. همانطور که ذکر شد، عوامل متعددى ممکن است در تحلیل رفتن انرژى بدن نقش 

داشته باشند که باید آن را تشخیص دهید.
یکى از راه هایى که مى توانید اطمینان حاصل کنید که خستگى شما ناشى از کروناست، توجه 
به عالیم همراه آن مانند بدن درد است. اگر عالمت هاى بیشترى داشتید و تنها خستگى نبود 
و در کنار آن بدن درد و حتى سرفه یا تب هم وجود داشت، مى تواند نگران کننده باشد و دالیل 

بروز کرونا را تشدید مى کند.
عالوه بر احساس خستگى، ممکن است احساس عدم تمرکز و حواس پرتى کنید که باید به آن 
توجه داشته باشید. این حالت ممکن است در موارد خفیفى از کرونا در افراد مشاهده شود. این 
حالت حتى قدرت تفکر شما را هم تحت تأثیر قرار مى دهد و ممکن است احساس گیجى کنید.
در موارد شــدید کووید- 19، اغلب بیماران همراه خستگى شــدید، دچار هذیان هاى جدى 

مى شوند. این ممکن است به دلیل کم اشتهایى باشد که از دیگر عالیم کروناست و مى تواند 
به خستگى هاى شما با کرونا ارتباط داشته باشــد. وضعیت تغذیه اى شما در چنین شرایطى 
ممکن است مناسب نباشد. شما ممکن است خیلى کم یا خیلى زیاد بخوابید که در تغییر حالت 

مغز مؤثر است.
اگر احساس مى کنید خستگى، شما را کامًال ناتوان کرده و از پا انداخته است، مى تواند عالمت 
کرونا باشد. این نوع خستگى شدیدتر از وقتى است که به آنفلوآنزا مبتال مى شوید. دقیقاً حجم 
خستگى در بیمارى کرونا به حدى است که مبتالیانى که آن را تجربه کرده اند، دردهاى ناشى از 

آن را به کوفتگى ناشى از عبور کامیون از روى استخوان هایشان تشبیه مى کنند.

خستگى هایى که خبر از کرونا مى دهد

یا تلفن همراه باید کوتاه اما متناوب 
باشد گفت: دســتگاه تبلت یا 
گوشى باید همسطح چشم 
باشد، به این نحو که پشت

و گردن در حالت صاف قرار 
گیرد.

حبیــب پیرعلى درخصوص 
مجازى شدن آموزش 
تحصیلــى و اثرات 

مقابله با این
داده شــده
همزمان با یا
را تهدید نکن

این متخصص
آموزش ها از
خاطرنشــان
فشار بر
حالت
درازک
همسط

حالت صاف
یک بار چش
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صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

او را به رســالت مبعــوث داشــت، با نــور روشــنایى بخــش و برهان 
آشــکار و راه هویــدا و کتــاب راهنماینــده. خاندانــش ، بهتریــن 
کــه  درختــان،  بهتریــن  نســبش  درخــت  و  هاســت  خانــدان 
شــاخه هایش راســت اســت و میــوه هایــش در دســترس. زادگاهش 
مکه اســت و هجرتش به مدینه طیبه. در مدینه نامــش بلندى گرفت و 
آوازه اش بگسترد. او را با حجت و دلیلى کافى و اندرزهایى شفابخش 

و دعوتى پیش گیرنده از هالکت مردم، بفرستاد.
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محل دائمى برگزارى نمایشــگاه هاى بین المللى اســتان 
اصفهان با حضور مسئوالن کشــورى، استانى و شهرى به 
بهره بردارى رسید تا این استان با برخوردارى از استانداردترین 
مرکز نمایشگاهى کشور، گام هاى محکم ترى براى رونق 

اقتصادى بردارد. 
نمایشگاه بین المللى استان اصفهان مطابق با آخرین مدل 
نمایشگاهى جهان شامل یک سالن پیوسته با قابلیت تفکیک 
به سه ســالن 5000 مترى طراحى و ساخته شده است. این 
مجموعه با 47 هکتار مترمربع زیرساخت، 17 هزار مترمربع 
سالن سرپوشیده، 30 هزار مترمربع فضاى باز نمایشگاهى و 
42 هزار مترمربع فضاى سبز، نخستین شهرك نمایشگاهى 
کشور به شمار مى رود. این نمایشگاه داراى فضاهایى مانند 
ساختمان رجیســترى، پاویون مذاکرات بین المللى، سالن 
گردهمایى و نشست هاى خبرى، سالن هاى مذاکره، مجموعه 
رستوران و کافى شاپ، توقفگاه متمرکز و فضاى باز برگزارى 

نمایشگاه است. موقعیت این نمایشگاه در کنار حلقه چهارم 
ترافیکى اصفهان موجب همجــوارى و نزدیکى به چندین 
پروژه بزرگ از جمله اصفهان سیتى سنتر، سالن اجالس بین 

المللى و دانشگاه آزاد خوراسگان است.
   نمایشــگاه اصفهان، دریچه اى براى رونق 

اقتصاد است
مدیرعامل شرکت نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان 
در آیین افتتاح این مرکز نمایشــگاهى گفــت: اصفهان در 
سده هاى گذشــته از لحاظ اقتصادى سرآمد شهرهاى دنیا 
بود به گونه اى که شــاید بتوان میدان نقش جهان را اولین 
و بزرگ ترین نمایشــگاه بین المللى دنیا دانست؛ جایى که 
از غرب تا شــرق عالم به تولید و فروش و صــادرات در آن 
مى پرداختند. على یارمحمدیان افزود: در طراحى نمایشگاه 
نه تنها از تکنولوژى روز استفاده شده بلکه از هنر و معمارى 
اصیل استفاده شده تا گذشته پرافتخار شهر اصفهان به آینده 

آن پیوند بخورد. وى ادامه داد: اگر به مدد عشق و ایمان نبود 
ســاخت چنین پروژه اى امکانپذیر نبود؛ در سه سال گذشته 
که میهن عزیز ما ایران تحت شرایط تحریم هاى اقتصادى 
و رکود تورمى و در نهایت بیمــارى کرونا بود، تالش هاى 
بسیارى براى ساخت و تکمیل نمایشگاه بین المللى اصفهان 
صورت گرفت که در نهایت به نتیجه رسید. مدیرعامل شرکت 
نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان اظهار کرد: خرسندم 
که امروز پس از ســه ســال تالش بى وقفه، نمایشگاهى 
بین المللى که از زیباترین و اســتانداردترین نمایشگاه هاى 
ایران است را به مردم تقدیم مى کنیم و امیدوارم با رفع موانع 
کسب و کار، این نمایشــگاه دریچه اى براى رونق اقتصاد و 

تجارت باشد.
   افزایش قابل مالحظه فضاى نمایشگاهى کشور
مدیرعامل شــرکت ســهامى نمایشــگاه هاى بین المللى 
جمهورى اســالمى نیز در این مراســم گفت: 41 ســایت 

نمایشگاهى در کشــور وجود دارد که 32 سایت به صورت 
دائمى و رسمى فعال است. بهمن حســینزاده افزود: بیش 
از 700 هزار متر مربع فضاى باز و پوشــیده نمایشگاهى در 
کشور وجود دارد که با افتتاح فاز اول سایت جدید نمایشگاهى 
اصفهان در حال حاضر 20 هزار متر مربع بر فضاى سرپوشیده 
نمایشگاهى استاندارد کشور افزوده شده است. وى تصریح 
کرد: شرکت نمایشــگاه هاى بین المللى استان اصفهان با 
27 سال سابقه فعالیت و روند رو به رشد، هر ساله با برگزارى 
بیش از 60 نمایشگاه تخصصى متنوع در معرفى دستاوردهاى 
صنعتى و تجارى کشــور نقش مهمى را ایفا کرده اســت. 
مدیرعامل شرکت سهامى نمایشگاه هاى بین المللى جمهورى 
اسالمى گفت: صنعت نمایشگاهى با اشتغال33 هزار نفرى 
در کشــور و ارتباط با 150 رسته شغلى موجب رونق بخشى 
تجارى، صنعتى و توســعه صادرات غیر نفتــى، بازاریابى و 
قراردادهاى بازرگانى بى شمار مى رود. به گفته وى، تمامى 
اســتانداردها به ویژه تجهیزات زیرســاختى در نمایشگاه 

بین المللى استان اصفهان رعایت شده است.
   تالش براى آغاز ســاخت فاز دوم نمایشگاه 

اصفهان
شهردار اصفهان نیز در این مراسم، بهره بردارى از نمایشگاه 
بین المللى اصفهان را اتفاقى بزرگ دانست و گفت: امیدواریم 
با حمایت سهامداران نمایشگاه، مهرماه سال آینده ساخت 
فاز دوم را در این مکان شروع کنیم چرا که زیرساخت هاى 
آن به صورت کامل فراهم شــده اســت. قدرت ا... نوروزى 
افزود: نمایشــگاه بین المللى اصفهان بیانگر فعال شــدن 
اقتصاد، اشتغال، رونق کسب و کار و پیشه است. وى تصریح 
کرد: مکان فعلى نمایشگاه از طرفى به گذر شرق، از طرفى 
به رینــگ چهارم، از طرفى به ســالن اجــالس و فرودگاه 
ختم مى شــود، که در این نقطه همه بازرگانــان و تجار و 

تولیدکنندگان هنر خود را به نمایش مى گذارند. 
    زمینه اى براى اعتماد و دلگرمى بیشتر

رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان نیز گفت: نمایشگاه بین 
المللى مى تواند زمینه اى براى اعتماد و دلگرمى بیشتر فراهم 
کند با توجه به این اتفاق بــزرگ مى توان اقدامات مهمترى 
را در شهر اصفهان رقم زد. علیرضا نصراصفهانى بیان کرد: 
دست اندرکاران نمایشگاه بین المللى اصفهان با جدیت، همدلى، 

صمیمیت و همراهى کوشیدند تا خالق این اتفاق مهم باشند. 
    نشان همدلى، همزبانى و هماهنگى

استاندار اصفهان هم در این مراسم گفت: نمایشگاه  بین المللى 
اصفهان باید با استفاده از ظرفیت هاى موجود از ابعاد صادراتى 
و ارتباط با دیگر کشورها استفاده کند. عباس رضایى افزود: 
بهره بردارى از نمایشگاه بین المللى اصفهان اتفاقى بزرگ 
و نشــان از همدلى، همزبانى و هماهنگى است، همچنین 
اســتمرار این حرکت و بهره بردارى صحیح از این مجموعه 
مهمتر از اجراى پروژه اســت. وى تصریح کرد: شــادى و 
نشاط بهره بردارى از نمایشگاه بین المللى اصفهان را به کادر 
بهداشــت و درمان تقدیم مى کنیم. استاندار اصفهان اظهار 

کرد: مردم انتظار دارند در جهت رشد و بهینه سازى اقتصادى 
و براى رفع موانع معیشتى آنها گام برداریم.

   نمایشــگاه اصفهان، حرکتى بزرگ در چرخه 
اقتصاد ملى

رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان نیز 
گفت: اقتصاد دانامحور با مهیا کردن ابزار و ملزومات فراهم 
مى شود، شهرهاى نمایشــگاهى یکى از نشانه هاى چرخه 
اقتصاد هســتند. مسعود گلشــیرازى افزود: رونمایى از این 
نمایشگاه اتفاق مهمى در چرخه اقتصاد ملى به وجود آورد. وى 
تصریح کرد: با هم افزایى و تکیه بر داشته هاى خود و عوامل 
اقتصادى مى توان اقتصاد را رونق بخشید این نمایشگاه تجلى 
هم افزایى و همراهى نهادهاى مرتبط در بهبود محیط کسب 
و کار است. رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى 
اصفهان بیان کرد: سرمایه گذارى حدود 300 میلیارد تومانى 
در فاز اول افتتاح این نمایشگاه بستر و اتفاقات بعدى را مهیا 
کرده و این اندیشــه مهیاســازى اقدامات مهمتر است که 
امیدواریم به دســت کلیه فعاالن اقتصادى مبانى گام دوم 

اقتصاد مقاومتى مهیا شود.

بهره بردارى از استانداردترین مرکز نمایشگاهى کشور در اصفهان
مدیرعامل نمایشگاه اصفهان: محل دائمى نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان در تحریم هاى سنگین اقتصادى و رکود تورمى بسیار باال ساخته شد تا اقتصاد اصفهان دوباره به دوران رونق بازگردد 

شرکت آبفا استان اصفهان به منظور آمادگى مقابله با هرگونه تهدیدى که خدمات 
رسانى پایدار به مردم را مختل مى کند رزمایش حفاظت از تأسیسات را با حضور 

800 نفر از کارکنان این شرکت برگزار کرد. 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با بیان اینکه خدمات این شرکت 
باید در طول شبانه روز بى وقفه در اختیار مردم قرار گیرد اظهار کرد: در بزنگاه هاى 
مختلف وقوع حوادث مى تواند آسیب هایى به زیرساخت هاى شرکت آبفا استان 
اصفهان تحمیل کند این در حالى است که خدمات این شرکت به لحاظ حیاتى 

بودن باید پایدار در دسترس عموم قرار گیرد.
مهندس هاشم امینى حفاظت اصولى از تأسیســات در سطح استان را ضرورى 
قلمداد کرد و تصریح نمود: برخى از تأسیسات آبفا مانند تصفیه خانه آب باباشیخعلى 
تأمین کننده آب شرب بیش از چهار میلیون نفر اســت که سالمت این تعداد از 

جمعیت به عملکرد فرایند تصفیه آب و حفاظت شبانه روزى از این تصفیه خانه 
بستگى دارد. از این رو باید از تصفیه خانه آب مانند مراکز حساس مورد حفاظت 

ویژه قرار گیرد.
وى به نقش تصفیه خانه هاى فاضالب در سالمت بهداشت محیط پرداخت و اظهار 
کرد: هم اکنون 26 باب تصفیه خانه فاضالب در سطح استان در مدار بهره بردارى 
قرار دارند که  با جمع آورى، انتقال و تصفیه فاضالب نقش بســزایى در بهداشت 
محیط، کاهش آالینده هاى زیست محیطى و ارتقاى سطح بهداشت عمومى دارد 

بر این اساس حفاظت و نگهدارى از این تأسیسات امرى انکارناپذیر است.
مدیرعامل شرکت آبفا اســتان اصفهان حفاظت از منابع و مخازن آب در سطح 
استان را یکى از اولویت ها برشمرد و اعالم کرد: معاونین و مدیران شرکت بر مبناى 
مسئولیتى که برعهده دارند باید سناریویى تدوین کنند که بر مبناى آن راهکارهاى 

مقابله با هر گونه آسیبى که تأسیسات آبفا را تهدید مى کند بتواند در کمترین زمان 
ممکن آن را خنثى نمود و با آن مقابله کرد.

امینى برگزارى این رزمایش را در سطح استان بسیار مفید برشمرد و اعالم کرد: 
طبق بررسى هاى صورت گرفته با برگزارى این رزمایش به نقاط قوت و ضعف در 
ارائه خدمات پایدار به مردم در هنگام وقوع حوادث واقف شدیم و قطعاً با رفع نقاط 
ضعف در کوتاه ترین زمان همچنان درصدد ارائه خدمات پایدار و بهینه به مردم 
تحت هر شرایطى هستیم و خود را مسئول در ارائه خدمات شبانه روزى به مردم 

مى دانیم، چرا که رضایت مردم هدف غایى فعاالن صنعت آبفاست.
الزم به یادآورى است که این رزمایش در محل اســتقرار تمام تأسیسات آب و 
فاضالب در سطح استان برگزار شــد و همه مناطق آبفا به صورت همزمان به 

برگزارى رزمایش حفاظت از تأسیسات و مقابله با تهدیدات احتمالى پرداختند.

برگزارى رزمایش حفاظت از تأسیسات با حضور 
800 نفر از کارکنان آبفا استان اصفهان


